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 هک نکن نیاب هچوتاب اهناباآ .دوب

 3 هد. رسپ .دنه هاب زیجر ها لب ملی

 .هچات هک دندیسو هجیتن ناب ۰ تسا

 سه

 وغ هک دننف رک هدهع

 دن ا و وب 4 ی رب وصت

 تار هک كن هو وب رف یافآ

 زاوتورادک اب ملیلیایندب هکیتقوو
 ایم تک رح تعمن دوخ یاهولب اتب

 ۰ بدین ونس ۱
 ,د رب ذب نوبس رپسک | یو

 اوارف ادمب امنیسد» نادرم

 نبرتهب فیدددد زین قحلا هک دن دش

 ناکل | واک و دنتف ررامشب نا ژاسملیف

 و ناتسلگن ارد ادعبو هشنارفدد

 دن |هلمج نیا ذایو دوش دد نیتشن زبا

 , ناسلآدد ۱۹۱ ۸ لاسدد
 د شاقن نادرمزا یعیج

 دش ممج رکیدکی رودپ تکتیشرآ

 ناسیار رتلاو یئامنهاد تحتردو

 نادرسگ راک نیوترب ودو شاقن

 زا هکدندرک یملیف نتخاسب عورش
 رد و یداکتبا و دیدج ۰ تهچ ره

 یالقا یلوصحم « امنیسرنه هتیمز

 هنیاکو هل ملیف نيا . دمآپمرامشب

 زا تشادمان «یداگیلاک رتکد

 - دداودا لوقب ۰ یحارط رنهرظن

 رویشمیرثه مظاد و جارط كيراک
 سیف پانک بحاصو اینیسراتآ

 1 یسیلکنا یامملیف رد یحارط»

 بوم بوخ یلیخ دوخ یدوب >

 ارگیدب یهاد لاح رهپ اما ۰ دشیمن
 مپ راک ردار هنشدنیا هک دادناشن

 < .دنهد تف رشیب یزاس

 ۳ رط هلئسم اجنی ادد_4 هک لاح

 رس رطم میفددیژادرب لکشو

 ازب زع ناکدنناوخذا
 مه ِب

 | رو و



 درب

 + ثباجب نازی
 وپیک ساخ من هلابلپ

 یرب واصت هعویجم؛تسا
۷ 

 اپط:م .بتاق لب د* نوپپ

 (الگ نام
 ۱ ضماغ تاناع,|

 رج هل !دین ویسب ذوپمگ ناب
 ینعب « می داددایتخارو دیر

 -دارقباق نامه نورد هک نو

 رگید هنحص هب هنحص كيزا

 و میس و هدیه

 ی وبسپ
 ۱ یداد

 دو. دبنجیم دوشیم ید
 بک كيدباب .دنمته ناو
 یذ رم وطخ لخادرد كرحتمنویب

 !دیلماع نآدیاب « دنک داجب اردک

 و یظفل حالطصا كيرد هکوزاب
 اهنوکاسولگنا لوقب  هنابیدا

 < ولکلاواب ۳2۲ هعم ۵۲ مم

 هتبلا . دبآ رامش نویک آ بلاثو

 یسلیف رهرو ًابیرقت ارهتکن نياام

 نیا ین اسک سوصخب اما « میبايیم

 رد رتمامت هچ ره تداک اب ادهلسم

 هک دننک ی م تیاعد دوخ یابیلی

 تان اجییه هب تبسن یلماک تیساح
 دن راد تكرجتم یاهمرفزا هلصاح
 مان نبتش زیاو كن دز رتب رف زا هلابرد

 مید»

 :ریخا سخش ینابنیسیاهعرلط
 ٩ -مدول آساوسوو نی رت نیفد هججت

 اهن اصخش هکت سا ینابساعم نت
 موسرفمو هب موسوم شیانگ دز
 برب و نیرت قیها یکیدک ۹

 ی امنیس كي ووتتیاهب انک نیش

 .دهدم ح رش لیعفتب *

 دب ایبدش

 اهل . دن و رم نیا
 هرخنلاب و.دن ریگیم

 رحتم نویسک | هک

 هنحمر ناهزنوناق دوم مقاو

 و تسا طلسم الماک ملیف یذادرپ

 تک رج

 د رین گم
 تزوص ملا يتس

 تسانتسمم هد ع و وداع ۱

 هدش هاتوک تک رح

 اب دادتما یعقاو

 هدش هدچب مسپب نویسک آیاه

 یدیناشوپ یئاهتسقرد ار رگیدکی

 هدوب هیشوربارب مهاب یاهتمسقرد

 ددرگ ز رکم و فغاضم ۰ یمقاومردو

 بلاج ه ون اهنت هلامتحا و نیرتهب

 زوهشم سناکس «رخآ دروم یارب

 وادقمذاشساب
 بهنشر ین هر جملاب « هت

 سا وض یاههلن هجو

 هک تا چرب اش . تخاس

1 

 تضهن_ یاب هی 2 نم

 د هکت شاد دار

 یرثهفلتعم یاه«
 تشادالا وماقم ,رتاتدد

 یموصع یاهرظن هطعق

 لدا ینابج كنج ز

 تقدب ارت[ دوئاکارک دی رفگیس 4

 زاو هب موسوسم شپ وخ باتک رد

 ؛دنکیم حب رشت « رلتپهات یداکیلاک

 نیا یامتبسنا رس هک دش ناب رجتم

 و موی مزیت ۶
 زد هک یبیجع یاهسلیف هیهت یارب

 تكانس رت نیماضم حایشاذا رپ یتیم

 یلفعت رغوبب رغو یجع تداوحو

 نیقفحم . دف ربذب,دن دم یمزاکب ار

 باکس :ووشک

1-1 0 

 ما هدم هک نآ ییاظن و مل

 هب لیدبت یناس دش هیچ

 لشجم یداسم یاهج
 ینان رک یلیخت هفلس

 د بو تب ورود کن دب تب ره ریظن

 رتاو «نامیاورتلاو نوج یتاشاقن

 هک ت فک ناوتیم هصالخ روطب

 «تشوت رسو یاهملبفموش یژادرب روت

 :4ا رب یوجشن اد» وكن هل تب رف رتا

 تدزب یردامم یاهلاتبسا

 و «سپل وب ورتمو و « دب یفکیس و

 یرشآت یاه هوش و «تسوافد

 یارب یئاهیذوریب هه «هلردبسچ

 یژاسلینیاهوب دوسامزیلاب ووتکیب

 دت هشبم بوضحم ناملآ

 الاب دد هک «یداکیلاک> ملی

 وورتی*میدرکش فارطارد یتبحح

 ناب آ یانتسصاخثسنیاناغآ رس

 هتسیاد ملیف نیا نانساد دو

 یتلو درک یما تای هاوید درع

 نوساتاژرب و نوسازیلائر هوحت

 دیاب هک هجنآ زا یتح.وا یاههتقک

 یتهدولآ نونچ ورتداو هاویدزبن

 نیا هکت فک نا وتیم مقا ورد - دوب

 مشچ هچبدد زا ادای »» یمابتب ملیت

 تشک رسودادیمناشن هلاوبد هرمكی

 دوب (۱) تسل ومانموس شی رسکب

 ووتسنب وهداتفا هارب رهشرداپبشهک

 .تیاجو ,لتق بکت رم ۰ دوخ باب زا

 ۱ ماضاب ملیت یویداتس ۰ تشکیم
 .نتشون یارب 2ودنآان هک ینیاوق

 خاک ٍزیمآ تیقتوم یاه وپراس
 امر ریو تشادتریاذمهن دوب

 بت هک

 دو ربم هار



 ی نان

 تشب زا ین | وتح رپ
 وتلسع هقبق و رهد

 هکیاتکر نیک

 لوب نام وتو یونح رو لالتهدرم وب قم ۱ تسعص نق و رکتس
 بوک نیا ها وضخیم ۳ وج راغ یسخشهکرد

[0 
 ی 1 ۳ 9

 عب لابقتسا نمزا نانچن آ
 همدم رش و لجخ ۱ رم هک دن

 لاح رهرد
 ه یئایپمو توعوژا ین

 , مدوش مغ راف اقفر
 لا« نآ . هدن هکنیا

 یددمتم یا تفایضو اهینامهم
 متشاد توعد
 لمن اب نایورپم تبحاسمژا تاق وا

 یبو دیفس ات ایح.اب یسیلکنا كمن

 مدوب هرهب یب
 نآ هاکچیه سوسعب

 رم داب ژا ادیئاببز هکلم تاشت
 رم

 دا ابو هدن اسرمامتاپ
 هک مدوب نادواد تشیهزا

 یئاییذ هکلمو مهدب 2
 اراغتفا |رمنوچ ميئامن باختنا اد
 ک رب نشچ نیا دوادتمب
 رد یصصخت نادنچ رکید یوسزا و
 متشادن درون ۱

 هقبلس تسا نسکممو متسهیناریا رفن كي نم رخآ نایاقآ . متفک
 .دب این ددروج امشنوذاب نمیقرش

 و تفرن سکچیه جرج یلیف

 نشج هسیث دتشیهب

 تلیه یاجرد متفد یتخب ی مهنم
 یردانشیب نا رتخد ءتشگ زاغآ هقباسم دمب یدنچ , متفرگ دارق نادداد
 (وبام اب امومع) اپیز یاهابلاپ
 دنچ كب ره و دن دمآیم هلحم یدود
 اهرونکژرپ داونا ریذدد یاهظحل
 ردن دشیمجراخو دند کیم یزیلد
 یکی ًاتجیتن ودشهتف رگ یاد یی[
 لا ۳ ماقنب نا رتخدژا

 زا اددجم.دش

 ب دو رو اسب ۲ ورا

 رم ددو رب ۰ ردو اس
 یار تسااسرف تقاط ل راح
 یاربو متفرولج اذپعم دوب هثفر ار ار میایار- یقرش مدرم حود
 قم نراب هک یمن اخ رتخدداب یی دا
 دیام) . مدیسوب دنووب هدمآ لتاث
 ردسوب اد یماذک هکلمسا نونک ات هک روب یرفن نیمرازه یودهم یاقآ
 سند كيزوم مه د راک رخ آ رد (دوب
 نم ج حال ساب و دم "[ رد ادب

 سس هکلم اباد ستدداب نيلوا
 سیلجم نآ رد
 . دبتسا وضغبم امش هک یبلطم

 و مدومن زاغ زا

 نو بوخ متشاد راهظا
 زادن خ دنانپ | رب یبااج نافثا ندا
 ۱۱ هتخادن اس آ اد امنهد هک اجنیا*
 ؛ تسا یبوخ یاچهچ ندن

 ریگبد ثاقافتا نیاذ] تفک
 اب یل و: وگب مدادن یزیچ
 ۱ دون ) یدادرربمایغ تک
 ۱ اب یچادمآ لب يسردوطپ هک
 هربمدامشب سیلگن اب نمت رفاسم مهم
 كیرد دمآ نسب توعد نمژا اتض
 یتح و ملک تک رش یسیلکنا ملبف
 مپ ۳ مه یدادرا رق
 اجع اما هدیسر اضماب یدادرب

 ابا مرا



 لامتحا دننک تقد نبی
 9 یو دو
 ملپف هدنب ] لاس هدزن اب اب نا
 تلقی

 9 گیم تفیدزرر یو
 دپ ]د ناهج عام

 ژورن ودن وسیایهدوشک رد نم

 مشچب یناپملیف هریغ و ترایا
 ان آ لباقمرد یسدان ملیف هک

 يف هک مدیو
 ۲ سس 1 دیاش تشاد دهاوخ اد یلاع هچر
 نسا یلو دننکن دواب اداعوا نیا
 بیتا وکیلیهد نم
 مدادن نآایرو

 یموب یامنیسلماکتو تفرشیپ
 تروصتاعوبطم و مدرمین ابیتشپاپ

 تسیابیم تلود صوصعب و دریکم

 قبوشتتهج رگیدكلامم رثک ار بطن
 هنیمژنیادد یتالیهست یلع یاماس
 شزاوع تفابدد ضومب و دولنات

 زسین یدام یاه كيک ؛ نتشریک
 اد ملیف و امنیسرگید مدرم دیاعب
 هزاب ردس وصخب و دننکیم كردبوخ

 زاو دوشیم لماک تقد یسداف مابث
 دی یملصب لایقتسا بوخ یاب
 یلمیامنیسلماکت بجوم دوخ ی
 مب زا مهیبک نم اما, دوب دهد

 در راد هو
 تین یدیهش تالمح محرآ

 كسب ,اب و .دتتکیم ید یاب
 زور فنابع تیلا جی دات
 نا هتبلاو .دنهدیمانفدا دف
 روم امواز ون .یاهلبم تسس ۰

 .تشاد .دها وقت رب +۶
 سا زر رپ ناخن سم رج

 نو  دن
 ک ۱ هتسنادن
 یراک هچب و دیزافا

 شو هنهرب ) ما

 ملیق دد المف و هدنا

 تنم نا و راک وب دوتسا لوصحم

 سا یدب دج شق یافبا

 گشب م فالخ رب یودهم

 وخ راک, یئاموا نادنچ رگپد

 و ریظنمک همان وع و

9 
 امشمد رم ترووص رهدد .متف

 و دنسانشیم ناشدوخ یاههشیپ رنه

 روتک ] ناونغ تحت دی هچو بوخ هچ
 داهدگ هتخانش هشیب رثهو

۰۰ 

 نی رت هقب اس ریذا نیسف هل اتیاتع

 یناریا یاهویدوتسا یاهراد ریملیف

 سراب وبدوتسا شی ادیپ وب زا هک تسا
 رد یئابثیس یاهتیلاعفژاغآ و ملبف

 و ءدش یئامنیسروما دداو ناربا
 هدرگ یتامدخ داد ربلیف نآ وع تحت
 ؛ملیق ۰ بی رق تدنیادد . تسا

 ابنآ زا یخ رب هکهدرک یدادریملیف
 زا دنترابع

 رگن ون -نا رهتیاهش-ردام
 دحم_هنشکبگ  تلفغ - اتشآهرهچ
 سورع -قشع بورغ -داچاق ناخ
 .و هلجد

 ایوک هک وا ملیف نیرخآ و
 بش) هدشیداد ریملیق ییلاجژ رطب
 وزادمان (منهجدد ینیخت

 وید وتسا رد هتشذگ هتفه ادنیف

 راهظا یتقو و مدرک ادیپ (عیدب)
 ایشءداب ردیبلأطم مهاوضپم متشاد
 ۳ مضاوتم هایت نامهات مسیوت

 لباق هک امایابیا ۰ تفکش یتلاجخ
 نیمفیاقآ : متفک میتسن اهفرحنیا
 بملیفزایکیامش اهفرح نیا مامئاب
 بوسعمام یمیدق و موم یاهدادرب

 امش زا تسا نکسم روطچدب وشیم

 ادوادوب هک یست رت رهب منکر ظنف رص
 ودنکت یحص یمک اماب متخاس یضاد

 .دی وکب اهتاتساد لاحزا و هتشذگ زا
 هک میوگب دیاب زیچرهژا لیق

 یدادربملف هتشرلیصحتل غراف نیعف

 یسفارک وت امنیس یلاع ءدکشن ادزا
 دشابیم هیس ودر ینلود

 نابرج مدیسرب داذا یتقو

 ۳ شتر فاسم
 وتقو تق

 رام زرد ( ۹

 تل هدریل

 هکد وب کیا شدورب)

 4 طوب رغهدادا نيا)آ یممح تسق
 سپ .دوب امنیسو یرادربملیف و ملیف

 هتف ریذپ هدادا نیا ددّرآ ریاب دودوژا

 هرادا نبآینفثمسق ینس رب رسو مدش
 یندمز)سب مهام دیدرکلوحم نمب

 یدادربلبف دومایارب یمیسو ِِ

 لئاسویرادقم شوافسو میدرکح
 لئاسوزونه اما .دشهداد یلاتیس

 هدشن یدنب هنسب نامسلآ دوروکذم
 زا یتابچ مود كنج هک وب

 اند بت رسثنبد, . هصالخد دبدرک

 و اهراک مامتو دش ءدبشک شتآ ریزب
  دنام مات همناع یاههژورپ

 ءدادا یللسل |نیب كتچع و رشاب
 نمو دی ورکل نم زین داکفا شدو رب
 ات .مدومن سیسات یا هن اخساکعمه

 ویدوتس)سیسافاب شیب لاسهو هکشيا
 یئاشیس یاه تیلامقو ملبق سراب
 هب ۷7 دشتومد نمزا تاشوک رتکد

 راک قب رط نیدب و مو رب .ملیفيداب
 نیاذا ناریادد نه یئامس یاد

 لاسنیهنچنم . دید رک زاغآ خیرات
 یدادریلبق روماس ملف سراب رد
 تیم وم ,نآ رد هج رک متشاو ,لافتشا
 مدوخهقبلسو قوذای میتسن اوتی نم
 یدایز یاه تیلاند اذوسم منک راک
 یمقا وراک نماما مدرک دوم نیا دد

 (منهچ و ینیش بش) ملیف اددوخ
 نس ملیف نیا هیهت هد نوچ منادیم
 متساوتیم و هوش  هداد ندیم

 مت راک

 هچن ] و مهر ماجن مال ی
 ی

 تو وص ره
 و مرا لس

 نواضت هچ مد رم مسی +

 -بسیکایها مهب شیب لاسود

 همل اطمتهج ملیف سراب یاهنیسینکت
 و یدادربلبف روسما دد رتشپ
 یگن دملیف هقیرط نتخومآ سوصخب
 زد یکیهام پیک 1. متفد ایلاتبا هب

 مقاو ادلاتیا یئامنس رهش اتیچ هنیچ
 تماقا مد رهش یرتمولیکد نچدد
 امن دو هک یئدم هنچ و مییدوم

 راک دزن (دوژاتسا) ناونمب میدوب

 یابنیسوراویاهنیستکت و انادرک
 هتلتنم نوتف نتنرک ارغب هابلاتیا

 میتخاد رم امّتبح
 نرخ نیمق یاتآبوخ متفک

 هجرهات دییوکب اوجارم لاوتس
 تفرتسب مک مک اد تسحز رتدوز

 «وریگبم تروصوحل هجب یسدان ملف
 یهاد اهن: تفکر وطتبا نیم

 تقرتیا» یسراف ملیف ناوتیم هک
 نیساذا تلودو مدرین ابیتشب داد

 و تسا ناریارد دبدجوون تمنص
 زین تلور مدرم لابقتسا ژا هتشذک

 زولپچ ,نکشربک ضرا وع تسیابیم

 یاهروشک ریظن و دهد لیلقت اددم
 یاه هک یلم یامبس تمنصب رگید

 دیاشب ۱دمزال
 ,نپفاب نامرادبد تفو نیادد

 ناربا یامس هقباس رب دادربملف
 -تیقف وم هکیلاح زر و دیسر اهتتاهب
 معرکیم ودآ شا رب یرتشیب ياه
 ااخوو ونسا زا و مدرشفاد شتسد

۷ 



 یرو رپ 2
 اوک لب ۶۹ ۳
 اد لاسراپچذا شیپ هکد نم رته

 نام اههجب» هب موسوم یلیفر»

 دووبل اهردیجع یاغوغ «نا وژاب

 تراک رام)اروا .تخادت |ءا رب

 هک نیه و دندیمانم ( فا رب وا
 یفرکش لابقتسا اب شسلبق نیتسعف

 یارب اهویدوتسا ۰ دید رک هجاوم
 رق داقتتاو یو تقفاوم بلج

 دعب لاسهس هدن داتفا شوجو بجب

 داکساكي :داکسا زیاوج شعب نمض

 كدوک نیرتهب » ناونمب یراختفا

 هکتیااتگن دوم ءادها واب «هشی رنه

 لسن ویل) اب «یپسلیک رتکدو ملیفاب

 شیوخ هج وتمارمومع راظت ۱( رومی داب
 تی وحمدوج واب (تداک رام).تخاس

 امشیس هدوبهدش شبصت هک یت رهشو

 یدنچ تخاس اهرار یگشیب رتهو

 هنظو ماحتا نوب زبولت و ویدادرد

 وومن تک رشتاشیامن ددیتدم ۰ درک

 كبت اما رد دودنتف رک | رقبهرخ»لاب و

 لاسرد . دیزرو لانتشا یگشیپرته
 (نیا رب وا تداک رام) هک ۱۹۵٩

 هجوتدروم دوبهدش شومارف یلکم

 نادرک راک و هدننک هیهت دنسپ و

 تفرگ دارق (رلتاب دیوید) قورمم
 یلاج ملیف ( رلتاب ) نامژ ناهروو

 هیپتتسدرد «یذو ری »نا وتتحت

 تخت شقن یاقیا یارب نکیل وتشاد

 دوب هتف رکن رظت رد اد سکچیهنآ

 یاضاقت زین (نیارب وا تداک دام)
 لاک اباد رک 2 ۱!قوق .ملیفدد تک رش

 دادر

 , رایزد رب هک یرثخد ی دنز ذ) بلاج كرتز امور یدک بر

 ملیف نیا اباریذ ؛ تفریذب تیاضر

 دادمتسا و رنه رکیدداب تساوتیم

 ناشن شنادننقالعب اد دوخ یرطف

 هدجه(تراک رام) هک دنک تب ات ودهد

 (تداک دام) نامهدت اوت یم مههلاس

 دشان تّوحم هلاستفه

 تراک رام) تیاشرو باخت اب

 <لب ادالک و لریافب ایا رب (نیا رب وا

 لئاسواب( رلتابدب وید) «ملیق نیادد

 دسورک < یک اتنکو مزاعراک ماول و

 یمقا و و یقیقح طحم كي رداد ملیفات

 دیأامت یدادرسلیف

 ) جرخ «یزدورید

 یناپک دد شدوخ ینادرک داکب
 و ((رلتا

 بای وید» هب موسوم شوخ یصحس

 دشیم هیهت < زنشک ادورب رلت اب
 تخت لر

 افیا (نیارب وا تراک رام) !دملیف

 ژادمب یو ملیق نیتخن نياو دنکیم

 تسامتیسژا یریک هدانک لاس نیدنچ

 تیلاعفصوصخ رد نا راگن ربخژ | یکی

 هدیسرب «یزو ری»ملفاب یو هراب ود
 رکش رگبد داب هک دشروطچو دون

 دسداتنا اپلیق رد یزاب و تک رش
 رم » تسا هدادباوج (تداک دام)

 تشذگ هک روطتابه

 )و میگدن ز تاقوا نیرتهب

 ماهدرک فلت یدادربلیف نیب دود

 یادف زیتا رن آ یقبام هک رتهب هچسپ

 رگید مهم لد . <۱ مک نادنقالع
 دشمرنه و كرزب هشی رته ادملیف

 دامن يم یژاب (نانرب رتلاو)

 یستاهشت نینچ یاتبادد(نان رس )

 اب تاقب اسمرد هک یبسا و تشادلماک نامیا
 ه# ۶

 هچ ؛ددادیدایژ یتسدربذو تراهم

 ر ادوا (رلتایدیوید) شیپ اهلاس

 وداد تک رش« یک اتنک» بلاج ملیف

 ملیف نیمهرد یدنم رتهرطاخب یو
 درو تشدب راکسا 5

 تزیم > لددد (دوونب رک تول داش)

 ناشن دوخزا یبلاج یژاب «ییلبت

 سی رتک |نامه ( تولراش) . دهدیم

 ردیا هن اخو یاپملیف رد هکتس|یتسم

 اب «كلان وطخ رک اتشیکی ان ایدنیآ
 اد یچاشامت دوخ هزمشوخ تاک رح

 ملی

 هک یدیدج هرچچ اب

 و, تحاصسم دو تو

 ( یدوریپ 2

 داشو شقن و ددا همان (نتبول ناج)
 دیها وخ لصاح یئاتشآ دراد هدپمب اد

 هشیپ رته( نتبول) ربهدالع , دومن
 (سلاپنو باب )یودد رب ناوخزاوآ
 قاقتات و دنکیم افباار « ییوه»لد

 زاوآ همطندنچ (نیارب واتراک رام)

 ؛یزوریپ» اهتآ ذایکب

 (رلهوکدت ) یربهر تحت درادمان
 هخاقر(سیویدا زیل) باما

 تسا یسیلگتاالصا دوخ هک« ملیف

 یزاب ار < یدناک ولد ملیف نیادد

 یناوا رفهجاوت بلج شیزاب ودنکیم

 یگن رماستترومب « یزورییددیاتیم

 تبریوسو یداکتباو دیدج هقیرطد
 تدلوصحم زاو هدش هبهت « بوکس

 رک .ت.رآ و یناپک ۱۹۵5 تیهااب
 كيزوم . دوشیم بوحم «ویداد
 بشن ارف) یاههتخاسزا ملی نت
 و یک

 هک نی ربش

 فا ناجه یاههتحصاب ها ریه: ملیف

 مات یا هظحل ین اود بسا تاق
 نانارهصالخ . دداذکیستتحار اد
 هکت سا بیت رت نیدب ملیف

 درس رک تول راش)لیطصا رد
 زونو دیآبم ایندب ینابی بسا هرک
 تخس ( نسیارب وا تراک دام ) یو
 «یتد رببو دشمن ودد رکیم شا هتفی رف

 - اب امز| كبچيه ددیز و ریب .دراذگیم

 دوجواب دوشبمن هدن رب یناودبسا

 ناسبا واب تبست (تداک دام) نیا
 هبتآ ددهک تسارا ودیما و درادلماک

 دهاوخ تسدب یتاشخ رد یاهی) و ریب

 (تداک دام) «تافو!نیمهرد ددوآ

 هک(نتبولناج) یدنمت ورت ناوجاب
 انشآ تسا یگرزب لیطصا بحاص

 یاذوسقشم ینانشآ نبا و ددرکیم

 دوشیملدبم
 (سیوبدازیل) ابیذهصاقد كي

 میاد (ناج)و (تراک رام) یتسود
 (ناج ) هتفیرتاد شدوخ و دن زیم

 نان رب رتلاو) هکنی ات. .دهدیمناشت

 یادارن صمختاپبساتیب رتدد هک
 ددآد(یزو ریپ» تسکش تلع دداد

 دی امیم ادیب ینادد سا تاقباسم

 دد یلاود سا هقبام نیرخآو

 دوشیم اپ رب رهش هوکشاب نادیم
 اتبول) بسا اب (تداک رام) بسا

 دددرگبم ورب ود"شقب اس هقوخمم

 یانسردادملیننایاپ ... هرخدلاب

 د دون دیهاوخ هظحالم « «ازالیو



 و ۱ یر
 حج

۰ ۹ 
 ت

۱۸ 

 كسب دد ( نایلومام نیور )
 هدش دلوتم ٌراقفق رد وثمرآ هداوناخ

 - راک و كيتامارد یاهرنه هتشرو

ست :یوراکز اتم تاصخشمزا و (یکسدالسین اتسا ) بتکمددا دین ادرک
 ردطل

 نطورو نایلومام , تسا هدنارلگ

 یوساذل دومنن بسک ینیقفوم دوخ

 ابو ددوآ ی ورابنیسزک رم اکیرمآ
 دوخ دوجو رد هک یراشرس قو
 یق رت ناکلپ دشقفوم تشاد هتفهن

 . دیامیپپ تعرس 2

 هاه نر وز

]۷ ۸۵۸۱/0 
 [(یشو نوخ) ملیف داد رق او

 دنشابم «نشو نوخو و

 زا شب نونک ات ( نایلومام]
 تسا هدوبن یتادرگ راک ملیف ,دراپچ

 یگند یاهرون اصوصعمروت میظنت

 نوخ» ملیفزد عوضوم نیا.دشابم

 تسا سوبح« تدشب < نشو

 سی رتک دزب ینادرک راک یو
 و دداد هدپمب ار کی رمآ ی اهرتاتت

 یدرب هک ی روپشمیاههمانشبابن زا

 ۳۵ و و و حد و و و بیبر وب و وب حج

 یاهوبدوتسا رد

 افابسا ذایناوح ۲

 اکدررها زلکاد - ۵

 شورفربش -۳۰

 حل تقسقح -۱ ۷

 مناخ و یوب واک ۱

 سم (عآرجانک ۲

 مور -

 هام كي ناتساد ۲

 (ددوآتسدب !دلاس نادرگ راک

 ءرامنس یاهگنز[- ۶

 رق یارجام كي ۱۰۵۷

 ادربملبف ینابمکلماعریدم

 نابایخ ه۵۱:سردآ . دشایم

 ورم دوخ ءارب 6

 راک ارریذ یامملبق فلتخم

 (تسا هتشاد هدهمب اصخش مهار اهت[ذایخرب هیهت) دومن

 رب نهم هزیاج نآ هطساوب هک) م

 ناج مرسپ -۱ ۹۵۲ ناب رب« ما 1

 یدش شوم

 * ءاک رشوزلشکا ودرب وند > یدا

 ات رقیلاک , دووبلاه ؛ نوتارام

 ودتک رشو یسی ون مسایا رب هک یمررتحم نادنمقالع عالطاهب

 دن اس ریم , دنیام رفیم همجا رم رب آ وبدرتسا یاپملیق

 ۱۰ تعاسزا هبنشجنو هبنش هسو هنش یاهژو
 ار طقف ویدوتسا

 رتقد هک

 . تساژاب ییظژا ده ۸اتعو حبص ۱۲ ات

 تالیمصحت دقاف هک ی صاخشا لوبقزا ملیف ریژآ ویدوتسا

 هو رتهو تساروذعم انئتسا نودب دنشابیم یقالغا تیحالصو

 دن وشیم یفرعم یرثه یاپسناژآ نوناکفرطژا هک ار یئاه

 . دیاممن لوت
 ملیف خرهاش و ریژآ ویدوتسا تیریدم

 هچوک یرعرادناژ یورب ور اکرتمیسنابایخ - سرد[

 زا ناوتیم اجنیارد هدرو] هنحص ملیفیو تلرزب تیقفومییلاوآ

 دریمان «امهالک واو و «كلن وخرچ» نیلوا نمضرد هک دوب (بداشیک]
۱ 

۴۳۱۵۱ نفلت ريژ | یرادربملیف ویدوتسا یرتنالک
 

 تو

 دو ریمدامشب دو ریل هیت رلوص
 ۱۹۳ یی هبهتلاسدد ملیف 
 و دش زین و لاویتف هزیاج #

 یوروهدومن دودعماز 3 ّت تبسم
 یویاپملبف نی رتک دزب ,دددا

 كي رد رف هک (دپ اهرتسم ول
 ناونعب نآ دو تکرش یاب ۲
 و تفرکراکسا لاسرونک آن

 وب زاکات رک تک شب (تسی رگ

 هشارف رد هتشذگن اس ددامهالک و |

 -نب ودو دوس اپ رب یک زب یاغوع

 د رسیدقت دروم اصخش نابلومام

 زا رق هنارفروپیج سی

 تفرگ
 زا لیقلاس ناتسب ات نابلومام

 رسیامنیوهلک و رتم يناببک فرط
 باروج ) كرزب ملیفان دش توعد

 د رس آدرف تکرشاب)یصیربا
 نیا .دیامت ین ورک راک | د(سب داشدیس

 تیققوم وهدم آ هدرب یو رب ریخآ

 ژل يکي تسا هدومت بسک ینرکش
 ددومرد یئاکی رم] قورعم نیدقنم

 هتخون نینچ(یمشی رب!بادوج] ملیف

 رگیدراپکی«كرزب نایلومام نب دد»
 اد دوخ داکتبا و دادمتساو وب

 ملف نیا رد یورک . دهدم ناعن
 شیاهداکهاش هرطاخ زگید رانکی

 کد میداد داظتتا دنکبم مدنز 11

 دهدمادا دوخداکبابتسرد دابنبا

 دوجوب یدیدج یاه داکهاش و

 دیوکیم نابلومامیلو هدرو7

 .تسارتتهنحم یورنم یاج
 هعرتا متاوتیم هک تساجن ]رد اریز

 مدوآدوجوب

 (تشوتوخ)یتیان لاحرهرد
 اب ملات هکت نا یبسانم :تسرف
 تاتو اتبس تدزبدنم نه نیاز

 میوش انشآ اکب رمآ



 تولخ وی هدقع
 هلعقن زا. تعنص كينکت رب طلعت یبع

 زادنت رایع وا رظنب هک و هداد راثتلا ( تولخ یاهنابایخ ) ناونع تحت یو هکار یا هلاتمام ۹ ررماخ_ نرم + هرامشهس یطعرد.دنب ای یم دوخرد تیفیک نینچ هک تسا یدودعم دارفازا ۴ تک ربل یعامتجا نیلحت و هب رجت رلغن / یسیلاتادقذم دو دراچب ر یاس
 اش[ ی نیا رسباثب قم رب میلاد یم همجرت دنکیه هراشا اما ورات یاهت وا ۵ ی 1 ۲ ۰ هک هلاثمسیا رخآ تمق.میل اب دنک اضا اهتیس 5 پ 9 ه نامنیز درف رثا ( ی-ورعوضع ) ملیفهب رااوتمخوجر ظنحاب یآ یط

 ای رطاس یگسنرا ۳ (م) .دس دهاوخ جرد دم هرامشودرد دهدیم لیکل 7 مهیم 7 1 ۳۳ ابروسف ورب «نامز قادلآ شخبیبرتبلاجو تا یزاسمایف راک رو یعامتجا طبارع لیلحت و هی رجن اح رپب هک مدختم دن ۳
 1 5 وب زع مه یاری یتیرم او
 ۱ !دصندش هفاضا هسک دنک یم رارصاوا هک تساجن ۲ هج وتدروم دناهدرک بانتخااپن ] ز تنبااپتخ تیوم 1

 اسا تفیقح نیا رب یاهوکتنک نامهرد یبقاد ماد تمرکدهاوخدارقام . ههانتیات كي ۰ روبزم ملیف هک
 یصاخ تناما اب اد یرتآت

 - نانژ ءو
 وضع > هک یناک هنافماتم

 دنتسیت یضار+ دن |هدوتسا د«یسورع
 نیایارب نمهک یکچوک تیزمهب هک <

 هکلب :دنیاش ءافتک ماهدخلماقملیف

 هناشن كي ملیفنیا هک دندقتعم اهثیا

 (؛)تساکی رمآ یامنیس < غولبو"
 یاقآ ملیف هک كنیا لاح رپب ۱
 ودره. همانشیامت لصاو نامنیز در

 اددجم؛دوشیم هداد شیامن ندتلدو

 لاقتثا و لیدبت یلک هلئسم
 تیها دروم ملیف هب شیامت
 . دریگیمدارق

 4 یسدرع وضع > نمرظنزا
 ملیفكی هک تستآذا رتکچوک ی لی "
 هیزجتمزاد لیمنم,دوشهدرمشلماک

 لس نآ یاهتیدودحم زایلیطتو
 منکیم ساسحا هک سوصعب ۰ مدوآ

 رک را تا هعوبجم ملیت نیا
 تسانکسم هک یتاهابتشا و اهتلقخ

 یرتاع 7 كي < هجرتددد

 نیادد دهدیور؛امتیسهدرپ یود

 -هماتشي امت زا یرابسب لیلحت و

 نسیادد هک زن رکید هو  1

 ملیفنیا یی .تسا هتشاد ظوفحم
 هجوتم هک تسا بلاج یتاسکیارب 3

 یرت ًاننویک دو رپ هتشذگ رودن وکیم
 بیت رت نیدسب و دناهدیدن ارت

 و دیت ول ولسرا ون یودرد همانشیابت
 یثاه« ومن .تساهدشظفح هدنب ]یاب

 هدش تظاقح یاه همانشیابت زا
 (۱)ندوب تستدا تبهآ زاتتراع

 زا یراک زورهک ؛لیک ییل واب سیم
 و 4 شنی و توص و ناکدنسیوت
 زا ۰ هدوب زین < ویوید نازیتراب»
 وضع» ملیف هک تساینیدقتنم هلبج
 هلاقمرد .دن |هدرک نیت د<یسورع
 ؛امنیسوناونعتحت ناشیآ هک یریخا
 < هدیسد ناوغتسا هب دراک ره

 رثپب اب واکی رمآ یامنیس ۰ دناهتشوت
 زاناخی) هدیقسب هک اد هچت " میئوکب
 ددوم ؛ تساکی رمآ یابتیسبی امم
 هکتآژا دمب , دن |هدادرا رق حیرشت
 اههدرپ هذادن او لوطوصرع هلئسم
 لیک مناخ«دریگیمرارق وکتفت دروم
 ناشيا. دن زاد رپ یم «نویک آر هب
 ژا نویک [ دوج و یاضاقت هک دن دقتعم
 -ملیفذیراسب : نایچاشامت فرط
 و هتخاس میاض اریئاکیرمآیاه
 هک هدش تعاب یمومع یاضاقت نیمه

 یئاهشزغل ؛دافتنا رته رظن هطقن زا
 اعدا لیک نیلواپ متاخ . دهد یور
 زا نیدقتنم نیحت » : هکدنکیم

 اهتآ هک دوشیمناب رجنم ۰ نویسک ۲
 وین اجیه تفاب لشد تسس یاهملیف
 دارق دیجمت دروم اد زیکناتشحو
 یلاهملیف هب هک مهیتقو یتحو دنهد
 وضعراب «سوه مانب یسوب ونا»لتم
 الماک « یئاینیس » تقفص 4 یسورع
 نوبک آ نیبل اطنیا زاب دوشیمالطا
 هعادا لیک مناخ «. دنذاتب اهنآ هب

 ؛میانهلجم رظت قیاطمو: هک دمدیم
 تت لانپ زی روا هکتیماکنهیس و رعوضع
 هکنآ[ نودب و هدرک اهرارآ یاهنحص
 - هفلامو قارططرب داتفک ءارژا
 ۳ یک زاداچان زیمآ

 رس دوخ رپودود طیحم . نادرس
 دجت اب ماوتو دن هدنز یشزدآ ۱ درک م

 هب و تسا زیمآ هفلایمو يا رطط
 اهملیف هب هک دنک یم هلح ینیدقتنم
 < یظفل صخشم نیماضم» نتشاد رطاخب
 لباسق اهیظافل نيا هک ی تقو یتح
 اما .دنیامنیم هلمح ؛ دشاب ندینش
 دس ریم واب یمقوم ناشیا تیث ابصع
 امنیص «ناداک ترا رشو هراب رد هک
 هک یلابنآ ی سی دنک یم تبحص
 یداع دارفا ذا ناشتامولعم اتدعاف

 :لیک نیل وب م زیش ودهدبقعب .تسا رتشیب
 اسیس یاه ماین ملاعو هدعتیا»
 دن |هدرک یعسلیق اهتدمزا هک دنتع
 نیب دسیاب هکدتنالوپقب نارگیدب
 هک هچنآ و تسا یرتآت هک هجنآ
 ابت ] ودشلئاق یتوافتتسا یئامنیس
 دوعردهت ] اد هینق. درک سخشمار
 اینیسز |تبحص رگی دال اح هک دن اهد رک
 كيت امنیستاصتخم تاحالطما و ند رک
 دوخ«نددوآ اد یرتآت تافارحناو
 هدش روش و مهق كدامو ع ونک

 دارسا یاهعامت ملاع» نیا «.تسا
 ! دنتسهین اک هچ امنیس یاین دزیمآ
 رگفنشو رنیدقتنمنی رتذ وغن اب زا یکی
 ملیف دقتنمكي مقاورد « یناکیرمآ
 نیخدومنی رتمهمذا یکی ین و تسین
 نیددا دوسنفورپ هک تسا یرثه
 شراک رطاعب و ددادمان یکسفوئاب
 الساک یرنه یفارک و وکیا یارب
 - هداب ردهل اقمكي اهنت وا .تسارومشم

  هلاقم كي نیمهو هدرک رشت
 یسک ر هو هدشرشتنم اهداب نولک ات

 ته امنیس

 و برود هک

 کرمآددیجوتلبات
 )با هات

 یو سس 2

۳۳ 

۳ 
 رو رد :4۴ هدادن

 "یرسب تالسلست یرس كي
 یفنایرج هلیسوب هک تسا

 اضفرد تک رح یندشن
 رد رگم ۰ دناهدش هتشاد
 دم یناههنق و هک یعقاوم

 دیزوم رد توکس طاقت

 ۰ « . دیآیم شیپ

 ۷ : دسیون یم یو

 هک هچنآ« ملیف كی رد»

 ۱ ریغروطب « میوتخیم ام

 رغهچ ودنب دب وهدرمش هچ
 زا ست دناوت یمن « نآ

 نرافتمنام زثاب رد هک هچن 7
 نایب "یئرم تاک رح هی

 الخ



 ناسا هک يک
 ات ّ

 وضو
 ی دب اب لات دو ات یه بم د در وعساسا در

 دا دد دنابب له اسنپ ی میر
 4 یلصالمابو ۳

 در مو ۳ ابن
 ؟دنکب بنا وج لول یوزر , <یسدرهو شه جانجنسآ ؟نج ددد اپ یاب هدام| ۳ بط

 + تدم یار س (نه) یدابز تدم ی 3* جا ر ۰ ۱ میاهدرک
 سگی مدرم

 ۳۹ داود
 کت ی «اه» كيب ۳
 ناسلا هکیتا و ۳۹
 دشاب هتشا دن قاعت یلاام) داد

 سس شب نهرهافزا دمب ۳ ۱ د تو 7 ۲ ۰ دوشیم اهدت تب
 هک ملادیم الات یلو ی

 تم ۰*۰ دین ار اهن آ ودره ترا نم یالم) نهددارب و
 یارا توچ مراد تسود يلیت

 ۰.۰ دن اهدرک داجیا یلاام)
 دداق نیس هک میوکب ی

 یساتشناود فیارظ هتشرکب تر
 ملبف نامرپت اوج یلابت

 نمرطن هکلب . دنکنای ۳
: 
 صوصخملیاسو ات

 وذ راد هار نلارد یدوخ

 یرصب ًامومع « لئاسو يا
 . دنتسه

 رتاو لثا تاملاکمژا یرایس

 هک هچن ۲,نامذ نیایطرد ,دنتسهدا هتشذگ رو آدای « <یسورموضعورد

 نیاوشنهم هلتسم ,ههبيملیکت لیف نیا هب تسناد نم تاداریاذا یتسق اهنت < همج رت »لب ا ری كل اید
 شب امت سشیامن ع ون نیا هک تس|تقیقح

 دا رق رک او تسا .ساتمان امشیسهدرپ یا رب ًاتعببط واساصاس(۱ )تلاح همان
 یزیمآ تیقثوموحتب ارنآ هک دشاب
 لمعب نآ دد ینادارق تاحالصا و تا ربیقت دیاپ + مک ملیفر لیدبت

 ههزآ لبق هکدوب نتوردناوناج راب نیلوا هک منکیمرکق . میدوآ
 هد رک ربفت و تحب نآ هداب رد ؛هدرب تایی نبسیداب رب دام و داکباد «تلاحهمانشی امتو حالطسا

 ؛دنکیم زبمت و رت ودنکبم تسوب اداهنآ ندژ فرح مقوم رد وا هک تسا
 یارب مه تاجیزبس نياو
 . تسا یفاک یرفن هدزلاش هداوناخ كي نتشا دهگن ربس

 دت|وتیمن تكولاید اجنیارد
 دنناوتین یرصبرظنذا ثآ ما ارسیز - دوشهیهست یلاشسدو
 تلدت | رایسب طابتو) 9 .اق ریغ دوطب مينیبیم 3 اب میونشیمام هک هچن].دنوش 2

 زاب نیارباتپ . دراد یبجوت
 ملاع» تي نابنا هک تست

 نیادآ دوم فب ریعتار حالطح) و

 شاهبه هک تیاهعانشیان> دیاشمفی رعت روطتبازد حالطما
 حرطیادادهچ وجیپب و تسا ۳
 لاحرهپ هکنیااپ ؛ تست یناتساد
 د هیکچوک اب حرط یاراد

 یا هعاشیابن عون نینچ ۳ درادهگن اج رب اپادهمانشپ امن دن |وتب

 شحو غاب» هتبمز نیاددزاتسم لا هدوتسا فوعجرثا «ولابلآعابو
 # دنتسه یسورعوضع» و بنی دولب

 رچب هک دنک یم قبدعت نتوردناو
 اد «یسورغ وضو همانشیابت لاح

 نآ نویک ]هکر ظن نیازا ناوتیم

 تسا رتهب 01 ظاع-۱
 تلاح رب یتتم همانشیابت اوج یلرع

 تفاخ همانشاب
 هک دهیم یک 3 هک 3

 موهفءهب) نویسک آ و حرط
 نادر و ناج ( ینوطسرا

 الماک رظن نیا هک مدفتمم نم . تسا ما رد
 ابآ نيا ءانب دشاب یم هنلداع
 دنسرب ناشدوخزاناسب ون سیب دیاب

 دنها وخیمن ابو دلتا وتین رک | هک
 ین

 دنلباهاهنت» دنهو ناعن]ر تدلوح
 اید هدرک یحارطاد یرتکا راک هک
 نگید سب دنهد لاقتنا ۱دیتلاح
 ؟ دروخم تگ
 هتفگ رکب مایلی و یاتآ هکر وطناسه

 :دردهچ نسو

 یازب هک یدصاقم تبج :نوبکت و یلبخت مارد یاههوبش اب آمینیپ هک هدیسد نآتفو كنبا» :تسا
 و محلاص دناهدرک داجب: ناشدوخ

 <. هتایدته یفاک
 نیباذاتلاحهمانشیامت هداب دد

 نیهابتس متظت یاوسب ست زن ربا ارچ . تفگناوتیم هاب لبق
 ران هک تلک دنان «تسا تنسانعات
 «تلاح رب ینتصتفیک >داععبا یارب
 ددادین ال وطتصرف و حابتسا

 ار تیقنک نیمه هکنناحرد

 تسد ناسا و عیرس و ددر یلیخ دناوتيم اهنیس

 .دروآ
 وضع و صاکس نیلدا الم

 كي . دیووآ رظنرد اد «یسورع

 یاح تم
 اب !دمابف تلاحو ۳ ۷ دد ارام یتابیزوحتب

 ؟۹دا ۵ دادقم یهو

 لایداب ) دادقموحت نیدب و .دنک یب

 یم فذحار«تاولاید» م ارج تا ل
 ههاتشیانت نه * هجیارب تولابد

 یوددد
 یچاشاتب ا دداد تكولابد یدابز
 یادادهگدهدم ,یوربیرپش ددد راد [رجامنیاهگدوش لقتنمساسحانیا

 ژادمب بو دن۱هدنکن هیات آرم !متخدد و تسا یلیوط یاهنابایخ

 قطانم قاغادد نانشن ان مرک ربط

 ) یججچ
 می اق دیاداد همانشی ان موالح

 تاک تسا ننکممهتبلا .تسا یمک
 ام هتاخاشات نلاسرد یظقل كب را

 متید» يلو - دنک مرگ رساد
 تسیل یراک یلخقل تاکتایار
 هسمشخن انیسنلاسرد دیاب ام سپ
 شات اد < یسورعوضع» نامرهع
 ۵ فور هاخوبخآ رد هگم یک
 ۱۷2۲« [یا رب ؟دنبوکم هسف دنب وک یمهصتدن داد
 اب ۳5 ربع تفاوح ناشدوخا طقت

 هتسما ی رگیولاکشا قو گردم

 نیادد ی درآددوج واههمانش ان هلیق سا ندرگ ملبف هرومرر هک

 دوج ورک یقاد کرلاید + ییقنوت

 هنتگین تیجح گی هصاب اهن[. دراو
 ۳ هحتصردهغ
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 (ءارد) یزیل
 ورتم

 هثیب رته «رکابدونلاو .

 یاه ملیق دد نونکأت هک یشزرا اب
 اتاوت سیرتکا هلب ارووخ فلتعع
 ملف دد تسا هداد نان دنمرتهو

 -شقن نب رتلکتمژا یکیاب «یزیلو
 هجاومدوخ یکشی رته نادود یاه
 تسا هدش

 ریاس ابهیاقمماقمرد دنچ ره
 ملیق نیا ددوآ یاب رک داب یاهملیف

 ؛دوشیمت بوحم یاهداعلاقوق زبج
 وا ستاصروفرپ یارب ناوتیبئ
 دشت لئاق یشزرا

 ات وس رسب هس رک راب اجنیارو
 یا هبحوریا رادكب ره هک ارفلتخ
 دهدیم ناشن دنته تواقتم

 یرتخدمز ومدنمرک «تازقاو
 یاهژادنااتو لاحب و هتفداو تسا

 بتوهشتسا یتز «یزیل» «قمحا
 اهراب راوج رد هک نارنگشوخ و نار
 «ت.دنارذگیم ار دوخزوروش

 تسا ینتشادتسووو یداع نز كب
 .دشابیمساس یبلک ی( ۳

 و هدچیپ یردق ملیق هژوس
 تردقندادناشت نامه یلصا دوظنم
 تیصخش هس مسجت رد هشیپ رته كي
 : تنا هدوب ی

 ساصوک و ه ملبق نادرک راک
 میمأتبسن یاهلدا یکی هک دشابیم

 «یزیل» .دراد هدپعرب مهاد ملی

 , تساهدش هیپت رلس رب یرچ طسوت
 دل ریوک ین رال -(بوخیلیخ)

 هتیقد۸۱ - ۱۹۵۷ رام
 دن ومچی رتبا زیلا ۰۰۰ رک راپ روتیلا
 تیاررتکد ۰۰۰نوهد راچیر

 ناگرومتنآ ۰۰۰لدت
 طب دیامب دفع
 (یسیلبدینانج) عفترم سارت
 (یسلکنا ملیق) یتیتدآ دیالآ

 یتاکیرمآ سیوت نم كيب
 زا یکی نددوآ هنحص یود یارب 1

 مان دوخ فورمم یاه هماتشبات
 دریکیمتروص یلتق اهرتآتزا یکی دن - دی امینی «مرم ی
 نیه تکاب ددایدلتاکصا سلیو
 دزادرپیملتأقیوجتسجم هدنسپون

 لتاقهک دوشم راکش[هرخالا -
 ناگتیب شنهذآ و <یفا

 مع هستش هست
 3 ۱۹۵۷ یاهملیف هی

 صاخل(-
 ۳ سس

 هکیماگنه نآ ماساذا سیو همی
 دادتک سر کش دوی شیره یزاب دیدش یارندز فک اب مدرم

 هبپتناتسلت ارد هک ملیقنیارد دیامن یمریگتسد ار

 هدنسیوت شقت روهکد شاب یم نو ربار - لیدساتشرس هخیب ره اپلع هدش
 دوشم ررهاظ. یناکیرمآ

 < رگسی ترب | دو ملیف ناد رک راک
 < ساک یرتهو نآ هدنکهببعر
 .دنشاب یم

 مدب ونلا - (بوخ یلیخ)
 هتیقد ۷۰ - ۱5۷ هبوناژ
 کال مالی و۰۰۰ یوست ریارلید
 ینافتسا ۰۰۰ لوک ام زی ول
 وت۱۰۰۰ یملهوبكبرا

۲ ۷ )۸۵ 12 
 (مادد)ییگمشخد رم هد زا ود
 ستیتدآ دتیات وی

 و محد ؛ریکت و یلط هاج
 ؛ ز] و سرح « متس و ملظ ؛تقفش
 یآتنط الو هک یک

 و هتسجرب ملیف نیا ردرشب هیحود
 دن وشیم دادومت ریظنیب

 ثب تشونت رس هداب رد میمصت
 لتق ماهتاب هک هلاس هدجیه ناوج
 دوشم همکاختم وقاچ هلیسوب ردب

 یمافدو رسراش منع یا گیج ]
 تشیه كيب اد یئاهت یاد هبکحم
 بت ابو هدونت داذک ]و هرفن هدناود
 ناوجكي یکدن ز هک دیامتبم دزشوک
 هاک ره و هتفرگ را رق اهن آتسدرد
 دیاب دنهد صیعذت راکهانک اروز
 رواق هک اد یتانا كي هکدتت ادب
 شوخ یکدن زب لاس یاهلاس تسا
 دن |هدومن تر مهنا وردهد همادا دوخ
 رد هک دنکبم دیک ات دروملیا رد و
 و كش نیرتکچوک دوجو تروص
 تسامژولماهنا ,یالدهراپزد دیدرت
 دنیامن هربت اد مهتع ناوج

 ویداتس دید هظحل نیا زا
 راکفاب زور دلانیجر بلاجو حیپم
 ؛ هتخادرپ رقن هدناود نیل فلتعم
 .دهدبمناشن | اهن ] رکفتزرطو جور

 موکحم ار مته هرم ه هدزاب

 رج هم : 3

 د تیدجو شالتو ناهربو لیل
 یدب درم و كش وا ندوب راکهاک بم

 و نیرباس هجیتن ردوهددوآ دوج وب

 هاتکیب واد ناوج هک دیامتمراداو
 دنهد صیخشت

 «تم ول یندیسو ملبقناد رک راک
 هدراود هلسوب یکدتز قیاقح

 نأشن یوحن نیرتهم دوخ رنک اراک
 دن ٌژ هک یرقتهدژاود ءدهدیم

 دن راد تسددد اررغب

 یتیمضت ,هچ اهنیا زا كایره
 هج ممصت نیاددو تفرکدنهاوخ
 داکت نارا زهو دن زاد ربتأت یلماوع
 اد اهنیا ةهبه رگید مپمو ناتح

 هجیتت رد وهدت | رو رپ یب وخب <«تم ولو
 هژوساب هک هددوآ دوجوب یملیف

 دیدمیاهتدمتسا داد هک یاهقباس

 ردیئاشیس هتسچرب رتا كي ناوتمب
 دت ام دها وخ یتأب اههرطاخ

 -تقیقح درمگب شقن زد ادت اف
 تدشاب سبسویمادآب ادتی|هک ینیب
 اد دوخ ناداکمه ریاس تتوشخ و

 زایکی دیاتیم تقیقح تردب روجم
 یکشی رنه نادودیاهیژاب نیرتهب

 - تسا هدومت ارجا اردوخ

 نودب مه نانکیزاب رياس یژاب
 نایم نآ زا و تسا یلاع ءانثتس)

 : درب مات ۱دریژناکشیپ رنه نا وتیم
 زا هک یدرم شقن زد یلکیدا

 نودب و البق دوخ سکتو دورغ

 دریکیم اد دوخ مییمصت لیلد

 تدلاکشاو اهیتخبد: هک باک یجیل
 ,هدومنتحاران روا داکفایکداوناخ

 شفلخات دنزرقب تبش رفتومثخو
 ریثات هاوخات هاوخوا تواضقرد

 ار

 دن زا تب ربو ترباد. دیامتم
 دا «بادوک رد وک هک تاغیلبت هاگش
 رداقاستشو هدوبن یوریپ نیریاس
 دنک ذاغتا ییصت تسیث

 یبصعتم درم ریپ هلی ینیوص
 ودسانشیماریحوریپ و تشخ نوتاق

 روت هک ملی نب ۷
 در] دع ابن | ءدشهیهتذ رو ز و هدل اتیحرو ۹ سس

 دوشیم

 امعاو اکیرمآ ناوح
 یب عاتجاد طلغ تبب رت زا هک
 9 7 تکیم هبشچ رس یداب و
 هم اد نمتلآ یوب دانسیزک رم
 دهدم

 ۹ روخووظتمرد نمتل ای۲
 ۲ :وضوم

 .نیارد مدرهارت 7۲ ریظن هک یرارکت
 رواتدناهدوص ءدهاشم افراب رخاوا
 ادیچاخامت هجوت تست

 ر جین

 تقفوم هراب رد هک دبامت
 الع نا ناکدتزاس تیقفوم
 واکج نی اکجلک دروم نیارداب وهداد

 ناکشیپ رته
 یکمه ابت]
 3 اایتما دیاشرمآ
 . دوش

 روب ومایل و -(دیدلباق)



 تکتک سو ملفددتن رشیآ رب

 یاهملیق بوبحم ءزاتس (كنیلقادن ور )« تن وماراب ینایکدد
 زا یئالط نیهاشو و «ثچوت ۱ ۳

 تسدب تیقورمم نآ رطاخب *
 را رق و رتمیناپمک توغدب زج

 زاسب و دیابت یزابووخ سرص

 بن مولمم.د رک دها وخ یهتاصخ

 لیموو , ب
 : ناوارف یوجتس
 هک ی ناوج شرتحذ

 دوخ نا راکسه ر یاس فالح رد ۶:
 زر زن مادنا

 ۳ :وزاد یکیچوت و فیرظ

 دیدج ملیفژا یسیملد یاقبا 6
۱8 ۱ ِ 

 زوتاک وادلات و

 رصم

 رشیوخ یایزوكت رزم رزق یاهوم دشراجاز

 دو دنق لدیم یتالط 4 دون هدرو

 ا«یزابهزآ هک دنیوکمو تس ندو,یز 5 دنب وکب ۰
32 

 (نسک وکأب ویرنه) و رتیا رب لوی)اب
 رب درو ی

 د( نیلوک یتوتتآ )اب رک و

 ۶۳۵1: دملبف یت ادرلک راک هک ملیم ودر

 لاحشوخ یلبخاهزورنی او ءنهاوخ

 دآما

 تسا طاشتاب و

 متعمدوحم ز هب موسوم دوخ

 ندودنا و یمام و افت

 دصق رم لوردب

 قدس ,یسرسنا نی رتپم و

 هخ دهاوح «ولزلک ود نووباچ

 نی رتلکتم < دور قله

 لود نوک ات هک
 زیماهساب تسال

 *9عیم 4 جا نزچ ملضرر مضق هراس < كاوت مک » ء

 تو ب منترک یتوتو ء نحو دوخت ملف رد + تاک

 وفول ایر ی ِح همت ٩۹ هک 1 7

 ۱22 وع رو تک نآ راک ٍ 9

 کی < ی
 هدزکسءاتسا نکا , ادیب رب رب ؟ناحیهصم رتید زاد دی زا ورم

 ی

 2 دو ینوسال یو ارز تسا ی

 ویهت رز هک ی شقن یا رب«
 2 ودس اصن 1 ی 77

 با < رتسک اعریز شو لیئرو

 ۱۳ شش



 ۶ 2 رلک هنر : هتش ون هزا و رب

 میس ِ ۱ ع ِ
 ۳ ۰ ح ب ۳

۰ 1 ۱ ۳ 1 ۳ # 
 بس( رب و وس زا رد یعونصم زبج جهش
 ی 9

 ِ ِ تراک « رلک 4ل رو دیلام ارم ست و ونع دوج وب نحهک _یياهملش "ِ

 ۹ »مد یا رب هک هدخا ۷۳0۳ ۱

 1 هد رک ح رظطمن وذک | هک[ هنیمز رد# رلک > هیچ ] هر

 زن ۱ درگ راک نبی آش ورعع و نه وج تفع ۳:۱ نسب میم دیو 9 یی

 ٍ 1 وب تسا هد وسک اس ولاتا تلد 4 دنب اتم ِ

 , 1 یاهر ون ام» مابف ناتسلگاا رو ۳ ولمم ته

 1 مج رتم ؟ ث.ا هدشن هجاوم 6 یابلن یا رب نمهکد شاب یئاهژوس

 2 ۷ 8 ۰ و 1 2

 مف مر ها .نییم هز»یشعناتمروگ- ان ارپ
 ِ رس هاو 1 ِ ۳۳ ۶ لماشدش هتفگ هک غا« 3 : سا رک

 مملبف هک دیاهدرک هجون

 هتفد نیب ذا المعزیتاکی رمآ
 وخ یاج هتفر هتف د یدیکارچ

 خساب رد ؛ درابسیم یدزارتار

 وما هدابرد مهاوخست نم لاوئس

 » ددا و ,وتاپچ یلک
 زکات ۳

 هک یتاقلعت زا یلاخغو دازآ طخم

 نس نآ ندن | و اب ی
۳ 
 ارث .متف رک م

 نشدک رس مدوآ هد یمایف تروصپ

9 ۳ 
 د رگیدام هک میوگب مربب

 قشمب دایز دوخ هحوم رو هاش شی دالجعم
 بوخ یلبخاد هلثسم نياد هتخادرب

 تساهدن ارو رب

 کیم تیز شب لات
 یدک داجی ایارب. میتک یمن یکدنز نابنر یراغنرد هک تصا یراکتبانچ

 دوج وب اددجم ارطصم نامه دیاب

 اد دوخ زک ره اصخش نم + ددوآ

 ۲ میانص چیه نویدمو زا زگساب

 بحاصنآ رگعماهدیدن یرتع بحاص

 ودب داغ نیا رد یک دن ز نمض دوشیم
 ِ ِ " اب ۱

 ناشدوجو هک لطاب و لطاع مد رفن زاب «اهلگ هزا و رد# عارس
 چیه ریسکشكدزس یدژارم

 رادت مشذرا نب رنکچ وک درادن دوچ و هن اقشأع تب باتک یلصامت نمملیف نیا دد میدرک
 یبجوس« درادن یشدرا نی رپ 5 0 ِ ۲

 تنف ربع رام موخ هبای ملیف ثاب ی ۵ دشش یم .نتسیذ یا رب همانشیانن ی دوخ رخ اد ی داون اخما ردثب «تبل دژ ور
 تیل وژورئم ور دنکيمداداومدنخب !رفهک یدنهوتف مررسا رب ربب» ملیف نیا یاهروتک | 1 ی 1

 تقفاوم بلجاب انضیل و مدرک ظفح ؟بدک
 دننه «لداک ینادو و < نسا رب ژدز» میس ایود ناپچرد یی ندیدنخ
 :نتف رک ماقتنایمب ندبدنخ ۰ ند رک

 تسدب یلعی ؛ ندوب دازآ ینمی

 ناسپچ دد ام هک یلاهزیچ ندرو!

 رعنب اد ناشدوخ شقن مادک رههک

 دئنک یمافب |یمل اچ و شب تیاضر

 زر هقب رطب 4اپلک هذا وددز
 من ] دقاف تیقاو ینافالم رخادانپا!تسا هدنشن

 ینکت ددب و هب هک سوملاک رتک دونم

 رد د.داد تسد تساروهشم 4 راک

 ماهنخاسن یگن داد مملیف دینشینفو
 1 نباسپ> :تلث ده رک هر اب دم ۳

 مدوخدبدچ ملیف دد ! دن !هدوبن یلاخ
 نابابكب متن اوت نم اهلک هژا وددو

 مدوآ مهارف یرجام یارپ شوخ
 مع یمن رخاوا با

 و هاب ملیف اسهزاسهلبف همه ارج

 ملپف مسل ادیمآ مدت زابس
 هكاسیاههبنج «كردزب یاهدونام

 دیار هد رب یوزا داملگ ۰ دوی گسا ۳ داد رتفب ریگن اطاشت و
 داد دنهآ ۱

 لب نکتن" نیا/یلاویمم مدرن ست و ۳ ۱۳ نی و نی رکسا نم ۲ 2 هالامم دد ملیفنیا منگیمدوصت نم
 ۷۳ هراز هایم نازخاص روش دابذ هدرم ث نسیا .دد اب

 اب یسادپاو هد رپ امن آ بلغا۱ رهاذظ ۲ ِصپ 2 رادن هچونو ههالع یفشعلئاسب
 د دوخ راک ننور شیارف] هب ماد هک مهب ناشن منسا وغیمملیف نپ ۱ ددنع

 دن |دیمن
 اشب امیس یاهملیف تیفف وم

 هام تسانکم» یخوش كپ ه رگچ

 لئاسمهن وگتب دوش یمتتم يعفا ومادد الادرگ راک كاب هک دینکبم .كرد هتبلا

 كلابم ذاررنهب نیناآ یاهدوشک دد

 قشملاصرددودیمبرد اپددزلایش

 هرشمراب تفد ۹
 ددمراب تفدم و را وشدش راک ردفچ

 ۳ ان آ هنجم ره هیهث رد هکیماگتسه
 سهاننم

 نی رسا دب او هدربیودشیاین اپ یاهرونآ لا يگب نحاربزرز و پچ تهس صف هلانم هدندب ون «رلک هل رد رک رهو تسایهرف ۵ 7 ۱ ۲ تس وضوم ع۸دیل وعم هدرب اب قفاوم

 ٍِ ۲۰ هلصرد یقپ

۹ 
 تیر
 ددواپپ ردراک زا [اهاط هزاورد) شربخا ملی ِ ش



 دش شومارف لمام
 دوک دذا طفف ملبفدد هدنلب را

 لحم و نام نی هکر یوم

 دوجوب اهژان وسرپ اب نانسادع وتو

 هتکن نیااما.دنک یمصح ::دروآ رم

 رما مه دوک د هک تساراکتا لبافریق

 تیمهاهژ و رما : امثیس تنم یا رثاد ۱

 سک یزاسلیف راک رد ینادارن

 لحارمنیل وا یطدد . .تسا هدزک ۱

 یاداد هنحصدد دوک د « ملیف هیون

 تهجزاد دوب یاهناگادج تیعقوم

 ناتساد مسجت دد ینومدآ داچبا

 .دندوبن لئاق یدایذشژرا نآ يارب
 اهملیف دد هک دندادیم حیچرت بلقا ۱

 هدننکهربخ و مظمم یاهروکد زا
 نیاژا ادهدننیب رظن و هدرک هدافتسا "

 نآ رو .دن داد فو طعم هنحعب قیرط 4

 لیکشت مهسم لماع الوصا ماگنه
 یمون ویزیئو دوب روک دهنحص هدنهد
 و روکد ریتات تحتادیدش رونکآ
 ف را رف هنحمس لغاو ءایشا

 ۳ تاترا یا 1
 نوگان وک یارلم

۱ 

 و و و و ص ک اه و و و و و و

 هیبت یارب ۰ شداکن ناباپذاسپ

 وارق اهزوناروک د دابتخادد .دوکد

 تهرستلعب .لمع نیا یل ودوشیمهداد

 و و دو نواب جد جو و

 ۱ رهب
 رو و و مد

 تاعالطا اهوبدوتسا بلغا راک رد
 گدنژمضو 4 عید یلما

 رد ودن راد رابتخادد هشلگ نورف

 مد ره یا

 رارق هدافتسادروماراهن [موزل دداوم یبولطم هچیت تقد مدع و راک رد

 اهنتاهروتادوک د نیا رب قیاس .دنهدیع اب ناکدننک هیهت و ددوآ ین دابب

 رد هک دنهدیم حیجرت بلغا هقباس
 هملاطم رتشپب هچ رهملیف فلتخمرومآ
 تسو رطاخ نانیطاابءاگن ] و هدش

 فن وشراکب
 طسوت ویراتس هکنپا زا

  هنلاطم :تفدپ اسروک دتس ری رس

 " نیمتاین قرومهایهاو م زالو دغ

 .مدشک هیبت ترواشم اب» دیدرک

  ءایشاو روکد هیهت یارب یاهچدوب

 نیا .دورگیم سیوصت مدل ددوم

 .درا

 یلک حرط كي نتشاد تسد زداب

 دندشیم اهروکد هیهن راعب تسد

 ینولاکشارفک نایاب ذاسب | رثک !یلو
 فالو تست تعاب هک دمًایمشپ

 زا رتشب تهلاکشانبا . دوب تقو

 نانک رهک هک دن دوب لا ربیفت رظن هطقن
 دوخ راک رد تسلوپس یارب ونالپ
 ًاضرف , دندادیم سیخشت یوورض

 واجب | یا رب هک تشارمه دیقع ی
 ءرجنب ودوتسامزال بلاچ الپ كي

 رکبهکب لا ی رتیکهلصافرد قانا

 لر دریک اف

 .تسنادیم 0تن

 نکا هزورما تجج ظ

 تم و افدوما هدتیحذا ی ِ

 تاتس تعاع را

 ۱ روگد یتخاصم
 تسسق سیئر ؛ ینتم

 34 ووتسو دخا زا سس
 ردوح ره اهرروناروک هاب

 دارق ذایبو هباننم زا

 دوقون میان ریاو اهتویسا نداد
 رومامطسوتمورا ددوم یاهناکم

 تره اد وتالب قرب هکبخ
 .قدرگ نشود یارب بلقا ۰ دباسیم
 "راک پسال ءاجنب یداع یاههنحس

 . هیاسواچیا یارب نضردو دن وب يم

 و هچ امدرگو

 یاه ویدونسا
 شهنخاس یاهروک





 مت ینادرک راکلوصا
۳ ۰« ۳ ۳۳ ۲ 

 ۰ |۱۳ هم ۳ و
 دقت اهن ۳ ِ / ۶ .تسگنب ول : هتشون و <,

 لر اماج 4 و رسا 9 و رج نر نو نج نج و لو یو عج نم نجس ۳ لگد 1 بایط رهجوتم ۹ اد لحم نر ۲ ۲۹ ۱۳ ِ 1 ۳ یا ۳ 4 ۳۲ ی دن

 »تب ره هما بن
 ها رتسکا) هنیس و ( هحص ۴ 9

 ۳ . ةهناباخ ماست
 .نح الاخووج و اح نر هات تمسق

 ۱ ۳ ام هه
 و هو

 هنوز مع هش 1 ف نوا و 8

 مب رب لاکس رتسلیم۳ ۵ ین وناک هلمحاف

 4 عاضعا و هو رب الا ولج تسسق و هنیمز ( وبتکبس رب )

 مضش یسکپ ادارز مهاجم لکشا: هتحص و هدرک ادب فالتخ
 ]۵ 1۲۵6 تالصح یهانه درک ی ع حداخ یقیقح ِ 3 سس

 ۸مدندعب 1۷مجاب (هعافوه ال یدابژ تحاس هنجمرکا
 وونبمار (ع ولج رد یتسیاب دشاب لماش اد هتیمز یارب زکا اما : ب

 هب هزاشا (یپانوتهیسک ] اب (ولج تسف ) كب ناگشی رنه ۲ دربدد ینارک ۷ نت / رم را را
 دتنک یراد رسلقار هنبمژأت میتسرغ هتباویاهتیصخخ واههنرحو لغاشم هلصاف رد تخرد دنچ الم میتک یه ( ملیف) هیهت لنصم هب ی هسمز

 _یساعفع یودرد نآ طبخ هلبسوب دیامپم لا نیاب  یلومیهددارف اههثیپ رتهو نی دود
 دنتففک ی م ملب تعرس نامهان هک اهکناب یاهیشنم ,لاس یار (بآزوک) ندانعات دوم رکا
 ۹ ۶دیتاهتهب ادص ادب . دشبم ارجا (فی رظاسج و ساط یرسان» هاب درز هجا تس) همی را

 بم زورما و دیو زکط بض ملبف یور

 : دشده|وخح رخ لر رتیک
 , وسم

 نضتم هکو کتفک یاه هم

 اهلیموتا رو اد تبحز
 اهرزرهکیلاحرو دن و مواد ناش تسین ولج ید

 ۸۶ گیرلب هکنرح هل یاد" یامنپ لیمو: تشذ) اپیاچو . داتسآ یقهراییب قرف لع ۳9۳
 ۳۳ اس  اناشناملت) ملکنژرطاب جوسویگ رب درک لجع نآهیهندد یتسابن
 ات زادبم لپ هیبت هارد ابتسا .نکسم ین . هنوشم ءواو  ماجت|عبحصروطب لبعنیارکا لاح

 ۱9به وئیم هنشا دهکن ا دج ملیف ۲ ۲ ۲
 رزرو ملیت هی یور یئاکب رعا یاهملین زا ندبو . نخ یا لباقرادفب دریک اکب رما یاهملی زا یب ندبو هطحالم لب اق رادقب

 وعرد

 تسایمزم حداخ رظاتمروع
 یکم ریغ ایی رقت فافش مبن هورب

 دشاب یم
 نیافرصمتأث زجژا یرایس

 .دسب و وورگیم طیط کبد دبجه 9 # 9 رویا دیابیم ,لزنت یذادربملیم تشیهب طوب رعهدرب عون
 وا رث) ,ند رک 3 ی اعع_یباذلاد لاما : لر میمتت ژ رطزادپ اب زیث نادرک راک اما تسا

 هندزکيم ایرباس کد ميشاب ها . ایااکشیاتم کار یمابنر دشابت عالطایب نآافارما
 ةرایتازا لب لد میقن یرابجا نوتاق ییاژازبن 16۸/دبل) سحرس دننکم . کدادربملیف هنسمژ کن ژ) لبق

 :ژو هک ار یئادیم ۱دنوناف نیازی ینانادرک رک هدش مر ۲ ظ2,۲ و رب یلب نت ینوناک هلصاف و قناذ| فارما
 اصاش وا ون نپار / : هوالعب :دشاب یکی وب دونسا و هبززا ی 0 دنکيم می (ارسکا) بو 7  کدادرملیق نی دهدرد یتییاب سقط

 . 2 ۳ ۵ ودجم یرادبیلیف عئوم
 وبدوسا نب دودروحم ویدوت
 2 ك, دادنما رو یتسی اب رونک 9
 وئسا نیب دودرکا , دنشاب
 رق هلیمژزا یدادربمابف نی

 م هستن .دشاب هتآ

 اب روجان (بتکس)
 د نی

 مب رز دنشاب

 نکس یدابژیادم هظحام هچنانچیل و دنبامنیم تی سر ۰ نیما نیب دوو عافتدا ۰ ددرک
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 تام داب
 تسا هتفرک

 یلپ وتف و هلجم

 ار دوخیالط لادم

 نسب رتب وبحمنآ ونس
 ءادفا واب لاسهراتس

 ناب تصاهدنرف
 « رثه یالط

 یک اون میک نایه ناک دنبابن فرطزا هک

 اچ ودیدا تشذگ رسو ملیف زا هع اف لور ..یاکیادس

 تسا 4



(۳ ۵ ۵ 

 یثح . رایز راکت

 (زوْرء نس
 تستاوتیمآ

 تعاس رد ؛دروخب

 هتعسنلوا یرادررملی دوش
 یهاگ ابشع یتصایات یو

 زونه وا , رمظ)ا دعب ترقه ال

 ؛دمب, دوب شیوخ لد یاقیا لوح
 تاب اهغورو كا رذا» +

 و دزيم هناش شام

 نها ریب كبب ار نرب وقد2

 زاب شلازتیب « دوبنیم تشک
 هدامآ اروا مت ِ
 هکیمادام 1

 نددوخ لو

 تل رشراختف | هک ( رلدنچفح)

 میک»> اب یزاب و

 دنکیم هفاضا ؛تسا هتشاد

 دم كی لتم < 9

 برشع شوخو مرگ زورکی»

 قلخ دب ودرس ...دسزورو تسا

 ملیف نیا رد اد 7 وا

 یعاو

 تسباهاأتس رتمک

 نشخ -داضتمشقن دنچ یاقب دو ؛ مک

 تداپم كي ژا رث+ و رابب ز

 لبق یتح نمدشاب هتشاد
 یعلیفددوااب هکتاژا

 هدیقع, مشاب هد رک تک رش

 نسب رتهب وا

 راک و برسجمسب رتکا

 رد دوجوم هدومزآ

 جدوج)۱ تسدوویلاه

 نادرک راک.( ین دیس

 لثم - دپ وکیم زین ملیف

 میک یابل د:پاج نیشام
 واب هک. اذ|سپ كاوت

 شزفمی و ز؛دوشلوحم
 هتبلا ۰ ددنب یم شقت

 درکیبن رکف سیکچیه

 رتخدكبدناوت وا هک

 متشاد

 رد ادنااب ًامقا رشا

 - یدا تشکر رد ۳1

 كرتخداب ۰ نیجود

 لثم دنناوتب هک

 7 ۲ دار .ت

 5 ۳ لاو .دنک افبا .مكيزك

 طس ره دل ملق :یزبراس دناوش یا هک د رک دنهاونغت دونم

 یدو هات بلااطم م مصبم ۳ ؟:انیچ

 تخ وه ] هلیسوب متس ادیم ماف رگارف داوتوا 4

 1 با اطم نبنه نورک ظفحو «كاوت مک » دوخ .تسا

 ۳ دی زرد هسع هضم ها و مه فن



 رس ط یاقآ
 هدنیآ دو ابشيلاسرا تلاطم

 تم رت دهاوح زارف هداقتسا دروع هش ۴ رویا

 دی راد یدیدج بااطع هکشروض رو

 هات لاشزا

 عمیاقآ
 هحفص نی رد اهزاب هجنات

 و طب داقت»ژا ام ميا هدف رکذ

 دوم ميهاوخ رکشتم تساد

 نیم ناکدتناوخ موسع و مش
 یشعن و 4 وکچیه ام هک دنشاب
 ناکدنتاوخ < یاجن و تلدلقتا

 تاداقت اهراب رداه(وتشار میها وقت

 مش

 هراسش دد دنیا هتسون

 ول ولانیچهدنی ۲ یاهملفزا اجودرو
 لثم و مياهدرمان افحب رب هکتبآ

 ددانیجژا هک مياهتفک ساپ ود رهزد
 دنهاوخ شیامسن ملیف ریئای لصف
 لثم دیئامن تقد یمک رکا و ذاد
 تسا یعمكثب یادادودره هکنیآ

 شقشع و رولت تبازیلا هاب رداعاو

 هدناوخ . . . تیلک یرگتت ومه
 رثکا هکدیاهدش هحوتم امتح زی زع
 همجرت یجداخ نابژ زا اعم
 یا هدرشق روب زم بلاطمو دوشیم
 یجداخ ددمتم تاحقص زا تسا

 و تبازیلا قشعربخ الثم رگ!لاح
 قشسب یا هلجم رد یرگتتوم
 ال ام نوچ و دوش ربعت یتاقیلبت
 نیامیدوب هتشون یجداخربخ قیط
 پاچ زا دیاب .هدوب (لیصا) قم
 دروم رد, .,میئأمت رظلق رس یمودرم+
 و میداد رکذتالبق اشموس داقتنآ
 تسا یفتلم مع وشوم

 هکیاهجوت ءفطل زا نایاب دو

 رکشتدیدادناتدوخ هلجم بلاطعب
 زا هدنیآ رد ميداوهیما و میت
 یباچ و یربخ تاهابتشا هنوکشا

 ول ولانیجزااتض . ميشاب هتشاد رگ
 و یشع و نان" ) ملیف زن ادیزرب
 زود نلوم یاس رد اد (یرتنان
 . داد دنهاوخشیامت هثته نیمهدد

 عوضومنیاام | رچهک دیشات عفوتم

 ته ینوکشیپ البفار

 و 5 ابی رز ۳

۳0 

5 

 محبوب »2 ج۶ و ۶ یا ۵ ته

2 8 
 شتر

 ش بس روصرد زامتسهاناب دیشاب لیام هکر وصر
 دادمهاوخ تاوج 4

 انتی مفاشم رکقح

 ( زی ربت)یداب ۲ یلع زو ریقیاقآ
 تسادوجوم روم ز «یاههرامش-۱

 _ت + زن اپ: ۱ یاپبو
 مب داد اد هدیقع نیمه مهأم-۲

 لاید۴

 یاهب هب مناوتست هنافساتم یلو
 ملا زتس هلحم

 درادلاس۴ و رت دزاک او - ۳

 دد یو ( یناوبهار داپچ ] ملمو

 تسا دوجوم نا رپت
 یزا ریش دهحم یاق [

 مود داب یارب نا - ۰

 مهام دوصقم و دناهدوش حاودزا
 تسا هدوب یه

 ناسرتسدر ویو ل رتم رد 1-۲

 نامتسدب امش یلقهمان - ۳

 تساهدیس رت

 یفق دیمح یاقآ
 و میرکشتم اش فطل زا

 تالحم شورف دروم رد هنانساتم
 تسبت هتخاس نامتحدزا یراک

 یناخیلع یاقآ[
 (تشیب دد يبش) ملیفدد -۱

 تک رشانور والرم و یی ناهروت

 دمو

 زین اد هلاتیو یلیم سکع-۲
 . دوبتميهاوخ پاچ هدنیآ رد

 رک راپ رونبلا وراولبتترباد-۳
 زا دیاب هکساه هناخدود ) ملیثدد

 انتشاد تک ریش( ورک رویع اهتآ

 - ونوجرفینچ تک رش اب هکیملیف
 (یرتنج یی )هدش هبچت نتسهنوتل راچ
 شنآ»و زین ملیفوتموس» درادمات
 ۳ ی تشادمان ٍ« اه ایدد
 یربودعر و ملیفدد زین داکادوپد
 . دتشادتک رش نافتاب «قرشدد

 ربیع یاقآ
 هشیپ رتهار موکنارف» لد-۱

 , ووکمافپا دیاهدربمات هکبا

 اب

 ناصرتسد رد وا سرد[ ۳

 ناثیارب هکیتدوصدد هتلا و تس

 شوی داد) هوس قوت اب هم
 داپس وب هجوکیددات نابایخ (ملف

 دیامرق همجارم

 ینارهز نسح یاقآ
 تسی طوب رماس ع وضومتبا

 میدومن ض رعآ رز تقیقح نیعدینکت بچعت
 ودن اهدرک ح رخیل وب ناشدوخ اهن آ

 روب زمنی وانعذا هکت ستبا ناشقشع
 ميزادهقیظوام اتتض .دنیامن هدافتسا
 ناک دنن | وخب | دیل اعیاهملیف یاشامت

 رکف اصخش و میشامت هیصوت دوخ

 یهابتشا نونک ات درومشی | دو منکیعت
 دشابهداد یود

 اش تحم وفطلزا نایایرد

 می ریتم
 نادابآ روپد رک دمحایاق آ

 | رامشبوبحم هیپ رنهسکع-۱
 + دشاب دیماان ,دومن ميهاوخ پاج

 ) .دوب رم هشبرتفس۲
 ورادمان (نونیار

 ادملیفیرنه بناوج ماتس۳
 زین رتسکنل ترب - دننکیم باسح
 طقف و هتف رکن داکساهزئاج نوک ات

 ات اجنیاذا ملیفرد شیزاب رطاخب
 روب زمهزباج تفایرد دزمان تیدپا
 وب هدش

 (تشر)روپ نیسح دی رفیاقآ
 . نرترد یاهناکب یاهملیث-۱

 سک د یامتسب قلمتم مجنپ هلب#

 رکف نیا ددلبق اهتدمزا ب۲
 هک یتروص دد هللااشنا و میته

 دوی زم یاهباتک دسیایت شیپیمئام
 مهارخ |نآتییولح سرتسد دد اد
 . "تیک

 ون و, رانس) « دیناپ زد ست تم

 هتیلاو دن رتوم
  و ادیت

  اییامسا حعاقآ
 ین ایه( دوباک

 3 ۰ ییون هحفسنم زب و کدو سم سه زد بم
 غب اه 7 1 اف یاهزا و

 ار ظرش موس در |هد ر
 درگ اه رق

 ۷7. یاقآ
۱ ۳ 
 ال ررپخ دیووص هظحالب ۳وی# , زب له مس

 زر درب ارام را تارکشت ۳ 1 رس
 از رصاتع دیابو مب |هدسیقعمه

 اب یرنه طیحمزا ۱دیلیفط
 سا عوضوم نه مات شع

 دانیم یاهدنل او
 .( هروبل حرطم ینالاوتس
 ۳ ما دک چیه رد هنانساتم و

 :ز ار شمال دوخیاه همان
 ینرا رد دعیتم مرا و دیما
 . دیامل تقد

 راداب [:یوسو:یاقآ
 نه ملیفدد -۱

 ۳ ره وومیرت و رگنیماک ترباد

 ز ) تیلاعغ زا المف-۲

 تست یربخ امنیسدو (تادا رک
 ار رتسکْلترب سکع-۳

 .میدومن پاچ

 یرک اشرفعجیاق آ
 ارناتدوخ تاداقتنا-

 نآ هب هن دیشاب نطمو دیداد
 اقتن اب هتبلا) دومت میهاوخ
 ( ۱ اش

 رب



 یعقاو ماقمدهاوخب رکا امتس

 ارحا عامتحارد ادووخ هتیاثو

 تب رشب هدن زدهآش و راد ومن دیای درک
 0 

 ردارین اسن] ی دندربوصت و دشاب

 ظفح تباث یناکمو صخشم یتاب

 دن اد رک سکعنمو دن

 ظن ردآب و هتکن نیاب هجوتاب

 ءا هتخاسنونک اتهک یئاپملیف ن

 ء وضو م هک منکسم رکف نینچ اصخشنم
 ءاوخو دشاب تیک هاو -ابملق

 نآ تمدخ رد یتسیاب _كيتاما رد

 لآ هد, !یامنیسنم روصتب هک یلآءد

 . دورراکب دشایبع

 مریلا روا هصبصخ نیتسخ

 یتاسنادوج وردنا وت یمار یباهنب

 تسود هک یدرم « دو ریم ماد 4
 م تسام هباسیفا

 مت وا یاپباپ و درم نبا یکتا
 ینادژایتما .داهتانب ار ملیفداد ۹ ۱ ۳۹
 زجممأب ملیف ث

 م[ هناسفا وج

 رز ناک دز زا

 ستاد هیدروجع

 روخب دوخ ابو «

 « دی ] یمن دوج و« زب

 ًامخغا رژابتمانب ۵ [دب اب مع

 اس هنر
 م هد

 اباریناتساد مداد ل لیم من زی ر ملیق

 نو 9 دو

 كم هیهتهب تسد نا

 اهروشک

 تاک دن زاسی

 دهو ناشن

 یابس 4 3 م|تابص را کی هک طسوت

 ی ق تا متک علاطم دش
 واقت!یب یم ید ۰

 اوو,, م هجوتع رواوس

 ۱۳۳۳۳ ین رقم روح رم نم 7 1۱ 1 هب سو صحب نیم

 ۶ تووض .دوب ۱۱ 02 ر  و ۱ ۴
 هح راینارغو صحم یلدوارثا مداد ۲ ۱ ۳ )وا رثا ءراد هثالع اد مآ هشیپ رثه 4 ریلب یستب

 0 مو 7 و نا وو یک دنززا یملبف هک داد ره +ملب یو ) مدرک باغتت 9" « *یدذقا 4 مرگ تاعتا

 جام درس
 ایلکس هصالخ و

 ۱۳۳۶ ی نی 0 تا تاصاح

 دوجو تس لاحم حراخ ملاعرد

 باب هجوتاب بی دقتنم :دشاب هتشاد
 ۱ ییزاسلیف تب 1 رم رم

 ارس قو كار «موحاب رام

 و هلاتم هدنب و مد راب» دل رزب رثا

 ارگ هتل



 «اشنام رک رارخا

 هسک دنتسه شر و تو تا و ی لوفشمهاگنام رک رد امتیس مبب
 لب و رتم.ان ایدیاها.نس زا دن راع

 هات یامتبسهاب و نآربا:ناسب رک

 انس جنب نیازا کس وات
 ولبورتمو ًانابو یاهاتنیس نا وتیم

 یودت [ و وداذک مان !تیس ارسکر

 تنگ ناوتیم هکلب :دنت بن امبس رکید
 «ا» دنتهه اننیم عبش

 املیس یکی دوب زم یاه امتیس
 لاتنب رک
 یدوشم , ربظناد یرا رکت یاپملف
 و دهد شیابت تلفغ . دارم ۰ دا

 شیامن اب هک تا ناربا یرگید

 تسافلطوم هک دشابيم

۱3 

 عاجضاردنب ریظن لار رس یامما
 مدرم رظن دیشروخ هپلا

 یلک ببع لب وتسا

 ۳ با هاشنامرک لاهابتسزپ

 مرتب ات سان اهمیص

 شیاننژاو تساعایتسزا

 كنلب نر
 هدود تاجار

 ام

 زا اذل دننکیم یرآددوخ اهلیف
 یرصان و یویدخو یتاتنا

 بو رتم و انابو ۷۳۳

 مناسكي هک میدنشهاوش لا

 :اقآ

 ادا بام

 بب یک و

 اریزدنیاین ارچا حبس + تعاسرد

 تصرف اهحبصزجب یلاهازا یاهدع
 دن رادن ملبف یا

 قوث و و خرهب
+ 

 یناددد

 یلهک دیس رتفدب زیربت یلاهاذا یوایز هدع یاضمای یاهمات
 ینادردقو رکشت دامظا انابد یاهنیسناحاص ثنمتیل امن زا یرصتعم

 , تسا هدش

 روم اسهامنیس ناپحاص تیلاعفرد اههمان هن وگنبا مب را ودیما

 تبثم راک لاحهمهرد هک هشاب نطم امنیس نابحاص ًانمضو دنوش مقاو

 . دوب دهاوخ هتیلسو قوذ نابحاصرکشن و "یتادردق بچوم

 زار رابخا ۳0 # ۰
 ی مر جی باس یو دوو نخ

 -امنیسژا رشردرضاح لاحرو
 یاهملینناریاو سداپ و جات یاه

 7 تیضدو دهد
 لبات یدوبهب رهش نیادد امنیسو
 اصوصخم تسا هدر ادیپ یاهجوت
 زمجمهک زین یناتسب ات یامنل اسهکنیا
 حاتتفادنشابیم پوکس اتم هدر

 فرش رد زیت یدابلب و یامتیس اذمشدن |هدش
 نیانامتخاسشیب لاسکیزا. تساماست)

 رد ْنآ جراضمو هدشم ورش ایم
 , هاشدروآ رب لاپد نویلیم هد دودح
 زوجم نلاسیاداد امنیس نیا تسا

 وودصحدد و دوب دهاوخ یئاییذ»

 آرا ابی اه هگیروطب .تف
 !ددوخیاهملیف دداد میبصت جت

 دیابن دداد رصم دوشک زا ًابقتم

 تسی یبرع یاهمنیف دوصقم هتبلا

 یاه ملیف هدنیامن زا هکلب
 اهملبفدادرا رققبط رصم رد یماکب رمآ

 درا و زا ریشب شیامن یارب_ هرسکی
 . دش دهاوخ

 میداودیما۶ امنیس هراتش

 روب زمیامنیسنامتخاس رت دوز هچره
 هدینش هکی وطن امهو هدیسر مامتاپ
 كرزب یاه ملیف شیامناب دوشیم
 زا ریشتس ود رله یلاهایاههتساوخ
 ۰ . دوش هددوآ رب

1 
۱ 
1 
۱ 

1 
1 
1 

 تو

 دل ری ری ره ره ری اناتسر بش

 (نامیلس دجسه) نا رياو یزک رم امنخیس

 وادرخ ۳۱ ۷ ۲۹ ددد ذا بدون ادیابلا رابو ملف

 1 ن نآ لابقتساوورک راک و دش ءداو

۵ 

 لار ذشزا نر ه ذود زا منامرفو ملق

 تیفاو زن قم

 یوسوم دراشبر
 | تش ر) ناربا امنیس

 ناسبان نلاس همان رب هزو لهچ د اب اب یلع یسراقهلبوو ملیت

 دار ۵ زا نارب ۱ زا روبالدرک راک و دش هدادشیأما رس ۸ !

 : تساهووب بوخ ایب رفت لابقتسا و .ملیف

 روپ نیسح دب رف

 ( هیئاضر) ناربا امنیس
 شمداد شیامن ز ورهسثدم (ابن رفیلاک یزوریپ) یتاکی رمآ ملیف

 ی اه اه!

 دوببوخ نآ درگ داگ و

 (هیلاضر ) خرس دیشروخ و ریشامنیس

  ۲هدرپیود ور« تدم.( فیک وا ناطلس ) یلاکیرمآ ملیف

 . دوب بوخنآ ذا یلاها لابقتسا و درگ راک

 یرون | هل (ءاطع
4 

#۳ 2 

 (ناقت رگ) اناید امنیس
 راهچبشات هامریت ۲, هبنشکبش زا ناجرم یمداف ملیف

 یک دنسپ درومو دشهدراذگ ش یامت ضرعبب هامربت

 (ناهفصا ) كلایام امنیس
 ست ]ال ردیهروشیوسپ داف پوکسامنپس ملین

 2 3 . . ,دوب طسوتمنآ درگ را" و داد

 2 (ناهنصا) نویامه امئیس
 ادادررخ ۲۳ زا ار مایخو .داب سرب بوکسرپ وس مان

 اها لابقتسا ددومو : بوخ هنآ درکداک د داد شیاث

 ِ 7 تدابیر امنیس

 0 فو ۱۱ تدم 0 يسداف ملیف
 هداد 9 ۳۰ 2 ۲ و خیرات

 نی ِت ی ی





 نآ ردهک یطم یولیبز

 دشیم مات | های هام
 متشا ءرت ات و شیامن رثهب
 یی اسن همان رب کب میدرک یع یکدتو

 ژ» یاقباهب یطرقم ًةفالع هک وب مقوم

 نعدو تاشان نيازا یکیرد رد هجرهیل و .دش راحب

 راهمات رب «ووبیژرو هک یئاجت ۲ زا , مدوب رضعرما نی

 وحم ,نسب ی دوب ربخ یب نمداشرس نور

 تف ریذپ هتاخاح نیمپبع وضوم هک کت لاخ

 هشس ل

 تسد دوخبولطس مناوت یمن هاد نیازا مدید هک یتقو

 مدشک رکبد هشقن یاب
 هک بیت رت نیاپ ۶ ۳7

 سبس . متفر شک  تشرد ٌء رقن یاهیناموت «نآ زاو

 هب شیامت ناحاص غیبت یار هک اد یتاعالطا زا ی

 یدورزا هعش را زه لوب ناابو هدنک دن دوب هدزرا ویو

 مدون شخب مدرم نیب
 «دوسژدوتسدب ار تان العا

 ناموت كي مودب تیحاا یبش

 اهن دوخو مدرک اچ نآ

 نیا) یکی قاقتا بسحرب
 ودش«روسزوو یدونشوخ لابک ثعاب رما نیا . مداد

 شی؛«هتبلا) . دادنس شی اض رد یرصافراّیب لد نآ رس

 هرقن ناموت نآ نتفد شک یارب هک دناسب نامدوخ

 ابی یورهک یرصعات حبصذا هچو مدووضن هک اهکتک هچ
 بوچاوا سبز دوادت یسع دوب هجره یلو . مداتسات

 (ادوب < رته

 تعاب یشیاس رفک نیاب تبس نم فا وهفالعو قشع

 زوضح نیادوخ و ؛موشرضاح تانب ربت رس زورره هک دش
 عرش تقکب ..موش طفحاد «سیو هک تتک بچوع

 سینآ لواژانسرپ هناتخبشوخ هکدوب «دنام ناشیانن

 مت ومیادد دنک یم مکاد دوخ«(روک وودش یرتخدیشاح

 نیهزاوددوآ یود نسب دوب هدش لصاتبم هک روسیژر
 ددوآ یودنمب یهجوت ناباش تیقفوم هک دوب بش ۳

 باوجرضاح
 رد.دنهدیم تب سی ول یرج و نیت رام ید هب هک تسئارجاه

 قاقاب ویدوتسا رد ی رامنیدو سیل ولیرج هکاهزورزآ یکی
 زونه هکیعفوم نم تگ نی رامیید هاگان دندزبم مدق رگیدکب

 هجرد هولب مورب متساوعیم امتیب هک یتفو مدوب هدشن هنپرته

 تین یزیچ هکنبیا تگ سیل وا یرجمتشن یمزا رد متارگیم مود
 1 متشنیم مود هچ ردرد اما متفرگیم زا ظیلب یم

 روباطع هللادی

 هه

 م رع ناگ دنا وخ
 # ءدش هدهاتم نوچ

 بس هرغال و .هیکیخ ما وع ل

 وب هدشضی رم ه رظال یز و ردنهدیم

 عفددالبهدیات هک دشرو آ هاب و دار

 ندناسرتیا رب و دووبآ رد تلاسک
 ۳ و

 ب۶ دراو رثا هک ورک هقاما یو

 درمیهاوخهقبتع دنچزا سب یو
 جااخ رتکد بطم ز هکنیاژا سب

 ز ودب خن هکت كب هرقحپ اروف دنه

 تفگ هبکیخ و تسب دوخ تشکن

 مداسب هک خب ادّعن نبا یا رپ هک

 زور. مورببآ رو دیابت هک دورت

 تک رشیا رب ز و رنامه یادرف تش

 رد .دندش ویدوتسا راپسهد یشیئرد
 رد دیاب هرغدل یرادریلیف طحا را

 هچ رهناورک زلک دورب هچ ریش رختسا

 ششوسگ درپب بآ هد هک تفگی وب
 دوخ تشکنا نآ ءرغال دوبن راکهدب

 هدرکنط ووبهتس ناب خن هک ار

 نیاهچیارب : .تفک ی م دوخ شییو

 رکف هچره یلو متس اجنیا ارخن
 زا داچان دصرن یئاجب درک
 تسا وخبم هک مههیکیخدیس رب هیعبخ

 ۰ دوش صالخ یو تسدزا رتدوز

 تفگ

 هصالخیو رب منهجب هکنیا یارب

 رضتسا زدم رغال مهد نان رسدرد هچ

 یاهقبفد دنچ زا سپ ه تفد هج ریش
 تین رعسا دانک و هنمآ نوری

 هژات وتخادن ادوختشگناب یهاکنو

 ا» خن نیا هچ یارب هکدش هچونم

 شیاهنسوابتسا هتسیدوخ تشکناب
 و تفد ولج هیکیخ دز شرس یون
 تفکم رظالیدش "هناوید رگمدیس رپ

 ی 0 و نمای

 نسب رتکد مف بآ ددرکا دوب هتفک
 متسه منهجددمه الاحو درم مهاوخ
 - ریذدزو -_ ار 1

 ۱ ,ظف اس 0۹0 و ِ 1
 ریظن یب كس هنگ ی ۳ ِ

 بنا سک چیوب لب دعا رب
 مد رو یاهریخ لمتسد» ورد

 3 ۳ وئس شف و

 اوناوجانیج * هبش یم لو ( دق

 کن وز یلیخامش !منک یم لو ؛یچ
 یدنوزدب نما ارت دیها وخ یم

 فا هل تان

 هقالع

 یاشامتزاسب بشکی
 | نامی ریتم

 دیشاب نئمطم ناجردپ
 اب ار مدوخ تقوز | رو

 توپش یاهملیف یاشامت



 «عادو هیتر

 یقشع ملءف كي

 به زا سو ۲
 تسص) یبلاس یهسط لازرصاز یژاوس

 تسا[هنشادن ریظن نونکاز هک

 یگپ ابتاقالم

 یاهملبف نیر دوهشمونب فر رد هلرج زا

 داره در ربلاط



: ۳ ۷ 

۱ 
۱ 

1 
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 و
 یتخ دما ثامتک اب 9 ۰ 4

 ؛دروآ یمنابز رب < رب رک وا»
 شا هلفو تسدزآ یوربن »ی یو 3

 روطب ۰ تفرگ یم رای ار

 یسانش قح زا یک اح یبتخل 4

 شندب رگید - دزشلیک ویورب
 هک هقیقد دنچزا سپ . دب ژ رل یمت
 عورشینام ؛ تشذگ وعننیدب

 ۷ ادجا زایتقش رب شی جت 3

 ..دونناپتا

 طبحم نآ رب یقلطم توکس
 . دوب هتخادنا هباس ثكموک

 دادیم شوک < رن رک وا »۶

 ورف ینتفک زا بلیتام هکیتقو
 هکتبآ نود عنادملک وا تب ت

 یاضقب  یتدم ؛ دنکب ۳ 3

 تپب تلاح ابشیورب ود یلاخ

 نیالثم«تفرگ نتسی رگنترحو
 رس نداد شوگ لالخرد هک دوب
 شیارب تقیقحنیا. ینامتشذک

 دوب هدشرتراکشآن شور زدرزا
 هدیدرگن یمرج بکترم وا هک
 ارشنماد تبجیب تلادعتسوو

 .هدییسچ
 شدوخب یئاکتیلدنسیودتیقاع ی
 هد ودب - رچ نام

 ۰ نماب زاک نیا ۱ ۴

 نز دهدب لاجم هکنیا زا لبقو "
 « دنرادرب بلذا بل ؛ رهوش و

 دنلب توکس تالس او شتسد
 :دومن هناضاشمالک هل

 رورم رنآ رد نم دیاه-

 کر.

 0 دیهدب هئارا زین ی

 ی

 هب و مهديم مایا ار داکنبا ن

 متهدرآ ودیما مه شاهجیتت
 رن رث وا» فرح طسو ینام کت

 فک و الی
 نانیمطا ودامتعاامشس+ اق 7 _

 هک تسب : امدحمقاو زدو میدا 
 هتشادعقوت ایشزا اهنیاذا شبب

 ی
 و بآ رطضاو ۳ ال ی

 یزیگناتقر مضوب نا رد
 دومن شرس داد ناکتهب عورش

 :تفگ و

 عوضوم ۲ عوضوم اه دن

 نکسماپیک داس نیابوتسا لوب
 !تخب و ۵ آ تافاکم ۶۱ تش

 یاهدنخ زاب » رترکوا د ۰

 روما یفنم یاه ابنج تفو چیه

 نینچلاح . ری رظن رداد
 شکنشک نیا رد هک مینک رکف

 اهنت . دوب دهاوخ ًاماب یزوریپ
 تسنیامداد امش زا هک یشهاوخ
 درخ هظفاحزا ولزنم دب وربهک

 ردهت یئاه یتشاددای زاانٌأجاو

 و دیاریگب تک تیرآذ رابخا
 -درومود رد دیامن نیمناقیقد
 یاه یراکمه تک رش هبهکی
 دنا هدزیم درپتسد یعامتجا

 یلبع نبرتهب نیادیاهدوب اجک
 ماجنا دیاب امتح هک تسا
 باقی و هدنز دهاوش رکا

۴( 

> ۹7:2۵ 
 4+ هبوج

 کز ورنیتسخت خیدات ند رک ادیب

 یلیخ(دن دزد ربتسد هتک رشهب هک

 لاس هبئوژ هام مهث ..دوب هداس
 هک دوب ودو هاحنب و دصبن ورا زه

 شن زوینامو هدش ماجنا تقرس

 دوخ تالیطمت ندنادذگ لونشم

 كسیدزن ؛ < ورارف » لتهرد
 رهش رد عتاو. <لاوت رک

 رطاعب یبوخب .دندوب كروبوین
 دن درکیم راکچز و رن آ هک دنتشادن
 دیاش هک د وب نیا ناشدیما اپهلت

 ردیتاعالطا دن اوت لته بحاص

 یاهدیافلمأت .دداذگب ناشرایتخا
 شضرقبار<نج> نیشام . تشادن

 تالیطعت هکبلحم مزاعو دنتفرگ
 ؛دندوب هدین ارذگ اجن آ رد ارناش
 . دی دش

 یاهزادن ات ناشیااب سناش

  هیوژ مهن زور هچ درک یداب
 كلام ورا رف» مناخ دل وتزور

 زورنآ رد هکت فگ وا .دوب لته

 بیت رست .ینشجسلجم شرهوش
 دب رابمتدشب مهن اداب .دوبهداد

 رداد نشج هکنیا یاجب اهنآ و
 رد « دننک راذگ رب دازآ یاوه
 ۰ یاهدیشوپ رس طویحم

 مناخ فرح طسو ینا#

 ۲ گو دیرپ «ورا رث»

 هداتسیا«اکرامالدلزنمردلب اقم

 6 مراد یا هثع ( ی ماتم !؟دهآ يم

 مم | وهزور تب

9 
 ,ارابارپ

 رگ ددا هه : هژاجاو د ون

 یرروببدو رب
 درویزاب ابو مبد وب هتسشن نا وبا

 میدن ارلگبم .تقو

 میاد رک

 ما دا دین

 .يررارفدمناخ عقو«نیادد
 مورش د تفر لثه رتفد فرطعب

 راز امهمیماساتروص یسد رب هب

 دیاسب دارفا تفگ و دومن لثه

 رشاب طوبضم رتفد نیارد ناشمان

 هک رفن ود نآ مسا مهنیا !هلب
 شان یک  دندوب امش اب
 [یلوم»یرگیدو <اکد امال»

 ناشرفن ود ره سردا
 ..تسا كرویوبن

 «زور» و ینامدس یتعاس

 . تسا

 زر حدود .دن دزیمردو دند وب

 هناگچب یمسبت هک لاس

 .دندرگ زاب 0# دننخاد

 اس رپ ینام

 ارم < اکاهال >یاقآ -



 ۵ رس ۴

 4 رهوش و ۹5 هر

 ف هلمج هل رتچ ی
 فرح الو اب دو

 دز

 «رگید سررآ

 ی دو
 یدرمزیپ هب 1

1 ۳ ۳ 

 رفنطب لایتد ی

 مته «یلب

 سقب شتشگنااپ رب یلرم»
 و د رگ هرات ناف "

 ی افوغ
 ۳ : هنگ

 سرد یولجرا هلصافالب و

 ٩نذ هک داد هارو تفد یرایک

 دن وش لخادرهو

 هقبطب ودنتفر الاب اههلب زا

 ردادصب اد كن زو دنادیسر

 . دادنباوج سکچیم 5

 راب یارب اد كن هکد ین

 دم معابر مود

 مهراب نیا . تفوک ردب تدماب

 بو عقومنامه . دمآین یار

 دش رهاظ نیربز هقبط نکلابرد

 تفگ یزیچ ینایناپسا ناب زبو
 دیس رپ «ژورد

 ی
 میقتسم باوج یاجب یتام

 تف رک م کما یمراطتسدوواپ

 هدینش تمحزب هک یکادصابو

«#«ِ# 
 ۱ هد رم مهدا

 تشذگ رو ربخ نسینش اب

 -وژرآ و اهدپمامامت < رامال»

 ندرک ادیپ رب ینبم , نام کام
 هب تفر نایمزا یلکب « هاش

 نابژ رب یاهیلک یتح هکیدوع
 سوی اموهتف رک یا هفایقاب و ددابن

 . دوبل تمجا رم

 یولپپ یل دنسیود «زور»

 درناشبا نی یا. تسشدآ
 لفق یادص طقن . دشين لب

 «زور»هک دیس ریم ش وب

/ 

 تلع +ینام...یریگب ماد ها

 نم «میرادنطاب رد یهآ هکنیا
 هتنادن ار زپچ چیهزدقف .متسه

 صاختشا زا . متادس مه لاحو

 لوپ فلتعمیاههاگنب و فلتخم

 زی نونکا و مبا هتفرگ ضرقب

 < رن رک وا»یاقآ نویدم

 كيک یاضاقت نآ و نیازا مادم

 ؛ا رچینادیم .مينکبومنا هد رک

 .نم ا ریز

 دیناس رت ناباییار شمالک

 درک نتسب رگب عورش
 سیخ كشا ژا شیاه# و ک

 شناک دیدزاهک یکشا دوب هدش

 یزیچ شاهشچ رس دشيم یراج

 نامرح ویدارمان و سایزج

 یهاوعباد شتساررگا

 نذ نم هک منکف ارتعا دباب
 تسکش ثعاب نم. ماهدوبن یبوخ

 وشت الاح .ماهدش یک. دن زودوت

 تسلاذیع یناءی راتف ۶۴ بیس ار ۵ وخهک « رو ر»

 دشناگناوبدب هیبشیتلاح شوختسد

 زا رفا رتفاو تمجن دروع یروط
۳ 

 یزب رک هادی اوس هک یاهفرگ

۳5 

 دشتسد ینام

 رونف وا یلو ؛ تشاذگ شنز

 و دیک یراتنکسب ار شوژاب

 شرهوشتروص زا ربنار شهاگت

 تسد یور

 هسب نیشام هچیزدزاو تمرث رب

 ۰ تخود نو رب یاضف

 هث دشهچوتم نابک انینام

 اپنت # و هداد لاحرببع شنز

 شلقع هکلب*هتفد نیب ذا شدیما

 یک دن ز ًاتجیت و هدید رگل باز زین
 یجداخ موهقم شبا رب رگید

 نونج تلاحنیاّژا ینام - دوادن

 هسب دبسرت تسشب «ژورد زیمآ

 شا رب هظحل نآ ات هکبروط

 . تشادن هقباس
 وووو ممه و و وو ممه

 یدوزب مه < ر رک واچ یاقآ

3 

 سس

 تردار« زور راهرو لاح رسغت

 فرحیناماب هک یتیخددو درک

 هتحود مس زور « د زیع

 ی

 وکتوف باب ود < زن رک واد

 تفکدهاش
: : ۳ 

 ی 2 ریس اد نسب حب

 ناعدوخآدبا دیاب ام یلو تس

 عجاد اما مک ساب میل ار

 جیم ابا عیدواس نیمون

 5 چرت اق همقاو ناتمادک

 زوومخاب هداتعا افت !خی دات نیارد

 اب " هروخب امراک دردب نیض
 « دی رادن

 تک رب لتن فرطب ینام

 شتماد اد شنامشچ < زور»

 او نادیچلقتب رمودوب هتخود

 » تس یم و درکی مزاب



 «اهگن ر یتشآ7
 نلاعطحاو فالتخا اب ریدزآ

 و یکنرمامت یاپنلیق نی یتوتحما

 یلدتسا «دوب هوجیم ءآسو هفت
 فالتخا نیا رکبد نوکا نمرطنب
 ءدیورگ لداعت و ینشآ تناسلی له
 هچ هک هلثسم نیاب خساپود .تسا
 دباب كيمادک و یکنو دیاب یئاپملیق ۰

 را رق نیا دن وش هتخاس دیتسو هایس
 متکیم داهنشی اد نوتاقایو داد
 هرودكب ابت[ یا رجام-هک یئاپملق
 و دوشم طوب رم هس خیدات 1

 روط, و روصت كیک اب اهنآهژوم
 دیاب تسا هدش هدنارورپ یعونصم

 لباقم رد دنوش هتعاس یگتو مات
 رصع دد اهنآ یرجام هک یناپملیف
 زجب هتلا ددن ویپیسم عوقموب رضاح
 یعونصع طیحم كيرد هک یلاپلق
 (لاکیژوم یاهملیالثم)دنهدم حد

 هبوت دیقس و هابس هقبرطب دیاپب -
 دش هتفک هجنآ زا هتشذگ ۷

 ابملیئ یضب؛ملیف هزوس یاضتقاب
 هتخاسیکن رهقبرطب دشاب دارقرکا)
 هدرمیاهگن داب هک تسامژال (دنوش ۱

 نیئ ژت «درص یاهگت رو حالطصاب و
 هب یجاشامت یتقو هکیلاحرد دندرگ
 دو ریم یگن د مامت ملیف كی یاشات
 هدربیود ادیناهكن ر درادراظتا
 « هدن ز یسی ؛دنشاب كنر هگدنس
 تقیقح زادوو (هعیبطلاب) ورادناج
 , دنروآ نوژرس اد اهتآو هدوب
 ردهدننک هیهت هک تس!حلصا نمرظشب
 مليفندرک یگند ذاناها ددوم نیا

 زین نم هکنیاامک دیامن رظنت رص دوخ 71
 «اهلک ءزاورد» مدشراجان هرخالاب
 مزاسب دیفسو هایس دیس 1
 «تیعقاد نایب» و

 رگا نامنا یزاسلیفراکدد
 هکدبایی تقیقحزا یریمتات دشوکب دیاب .دشاب ژادرپ تقیمح دهاوشب
 دک هولج رتیقاو تقی دوشفآ 71

 قدح زن ملیق یاههحص یعوصم

 طورشم ءیموتنممدوک دی دن
 زا. دشاب هدش هتخاسبوج هکنآرپ -

ِ 
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 مرا

 زد ی

 رباد دوش ثراظن و تساید هبنچ "

 ۰ ویتيقح یاهروک د درومددرما 1

 تفردهاوخراشب نادنمرثهژا یا هعومجم  .تسارت یتیقح دوخ یعقاو هاشم"

 9 نینچمه و امنیسو راتس هلجم هتشذگ یاههرامش
 ۲ گپ ته یابیز یا

 نفرت

۱ 
 دشاب «تفیقح » یأمتب و الماک تصا لاحم

 یرب وعت ابتیس هدر یور تمقاو

 م.وطب رتهج«تسا ,تقیقحزا
 نیب تاب هتساو نیتاوق و یداورب

 هتسه نایچاشابت و اعم تسقاو
 هچن ۲ وحن نیدب ودنتکیم .داجیا یلع اح
 اههبنج هلک وا یقطنه ر وطب مشیب یمام

 اب .دشاب دناوتیمئ یجداخ تقبقح

 هاگ رههکت سا یچیدم رهآ نیا هجوت

 ْ دوخ ملبت دد دصهاوضب هدننک هیهت

 داجان دهدب هثازا تقیقحژا ی بیعت

 هقباض*هج وجیهب لوب ف رعزا تسا
 ناتتا رکا هک تساجنیا « دیادتت
 «یعتاوو ها ریقف هبلک كي دها وشب

 نامتخاس هلب زه زا شج رخ دنک هیهت

 دنکسم زواجت ری رصق كي
 یدب دج هللس» یتاهنن هب دوتک ره

 دروآبم شیپ نآدرک راک كي یا رب
 دن اوت ,یتادرک راک هک تسا لاحم

 هبلک دروم رد اد یدحاو شود

 لوصم دو تسد ریز یاهروتک ۲
 دنم رثهوان اوت !دنادرگ راک "درد
 یناهت تیمش هک تتاد دیان

 راک و دن ای رداد شیوخ یاهرونک ۲
 تاناکما و دادعتسا نیاطم اددوخ
 نم:دناسر ملجن اب امنآ یدوجد

 روت امد ملیت یوب دانسهک یتفو امخش
 یاجب متشونیص ار < كدرب یاه

 < بلبق دادژ و ناتساد نامرهق
 شقن ومتشاد رظن رد امنیسروتک ۲
 هیحور هب هجوت اب ویرانهرد ادوا

 نم هدیقس متشاگن یو تایصومخ و
 دب اب هکللاح  نیعردهدننک هبهت رفن ك.

 مزرل دنکطفح زایلیف دحاو كسب

 .دوخ ینق نانک راک زا كيره هکتسا
 . ناشناراکشا و دادعتسا وودحردار

 تقورد مهوعن نیدب دراذگب داذآ
 . مه و تسا هدرک یئلوج هفرص دوخ
 كيشياتد دیآیم دوجوب هک یرثا
 دادمتسا و ق وز لوعحم و تسین «یرقن

 4 دوخ بو,>م نآ

 م: رادتسد رد

 متفهرنه امنیس

 فرصاب هک وب زم یاهروک د ندرب

 ل وصا ان دن |هدش هتخاس فا زک حرام

 زج یهادو هتشاد تافانم یداصتقا

 دد هدافتسا و ابپتآندود رانا

 ددادن دوج ویدعب یاپمایف

 شقت تسمها یارب همناخ رد

 ملیف كي دد دوتادوکد و روکد

 هو الوصا هکدش رکذتم یتسیاب

 كم هدهاشع ماکنه یجاشامت لیغ

 طیحم رظانم و دوک د كمت ملبف

 تسا هلیسونیاباجنتو دنفابم راکب

 رامز و طنحمرد اردوخ هدننیب هک

 ک ضرف . دیایشیم سخ ناتساو

 رش نیاب وب داتسكي زا
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 * ساخب

 ._ٍِِ__»سسحس حس

 ها
 یتمانقهک

 ترفاسمب دهاوخ یم ناح »

 وا اب عادو یا رب یدام و دورب
 یتشک اب ناج. تساهدمآ یتشک انکب
 تكرتادكدوبون ردب یدامنیئوک

 لحاس رد هنحص دنچ ادا .دنکیم

 یکی دد ودن] و هدخ هداد ناشت

 عادو رگیدکیاپ یتشک یاهنیاک زا
 هدمآ زد تک رعب یتشک . دننکیم

 هداتسبا لحاس رد هک یرام رظنژاو
 م..دوشیم دود تسا

 یا هتحص نینچ هیهت یارب
 دنچ و كولاید ناولمب هلمجدنچرب
 یرو رضناد رک راک فرطز|یراک هزید
 هجرت یارب یسلو دنسریم رظنب
 كرحتم ریواصت هنحهنبا یقیقح

 + دوکد > زا تدابعیحاسا هلیسو
 دروم رفسمئآ و طیح۰ هک دشاب ی

 نمض رد و هدوت داحپا اد رظن
 ود نیب عادو زیگتامغ تاظحل
 طبح«رظانمكکب ارناتساد نامرهت
 . دزاتیم لفتتم «دننیب هب

 راک رد دنامن هتفک ان نمشدد
 تدلاکتشا ولت ا-ههرا ومهیژاس دوک د
 دن راددوج و یاهدشت یلیب شیپ وهذات

 راکتبا و قد یوریت اب اهتنهک
 كسکب مه یداک و دوتادوکد
  عصضرب ,ناوتیم یئامتیس یاهک ورت
 2 7 یر .وومن مادقا اهتآ

 رطا رک ین
 ءقن تسئاوت مهاوخ
 اقبایپج و

 / کانبا هک یئاپمایف
 , ررهاشراب دنچ دونهد رث یاب ماررپ صرخ

 ض هک وب « همت ملیف یکتیالش مدوم* ۱ ات التم
 تاک را نتفد ءار ژرط نآ یاشامت

 .,وررطاخددا دا تروصو تسد

 یراب هک ین اتسدد خارجی دخل
 ور دناهتشاد دما و تفد

 هلاح و ..مدرک بسک متسن )دیمش  د 1 هکا
 .زلکبا هبح و رهب هک دزادن یبجعت
 :مزادیئاتشآ ؛مدوخ هیحو دا شیپ

 رسم نازاب و بآذا <میک
 ءاه هنحص زا یکتیدد اقافتا .تسا
 هقیظ و نا راب رد یتسی اب ملیف كيت اما رد
 .دن دیس رپ وازا .دهدماجنا اددوخ

 نیا دباهتناوت دوطچ-
 /«میکو ؛دینکیژاب یبوجب اد
 درک یاب بوخ مت ادیمن -: تشا
 دینکتواضق ناتدوخیل و »هتاب
 7 هنا رعاش هکیلاح نامه
 یم لدب ودد ار هناقشاع
 ؛ دن زیرب نم یور بآ كنات كي

 و وا زا اب ود
 :امارد هنحص نب رتلکشم-

 مک دی |هدرک یاب هک ملیق
 تسا م ۳ و ثساهد و«

 تب میمصید نمد 1

 رشفن دباپ و .ماءدزن
 یر 5 .هب داتم هکمک

 ؛هحود ندادن
1 
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 ۱ روتاکیراک

 تسا هدش باعتا

 وحمد ترهش دسدزب۱۹۵۷ هبءآژو

 لاسدد
 طرفع هفالع «یزاب

 دا من :یلازج
 روضت اس هرحد] تور دیس ادا» ین هک روطناض هرخلاب و 2

 یذاب اددوخ ملیف نیل وا ۱۳۰لاسددو تفابماد دوویلاپب دینادم
 -لاسددو دبدرل یویفرت تاب ملیف نیادد شاهادنرته یاب و دوش ۲ ۰

 رتک دزب یاهملبنرد ادوا قدس یاه
 دوب ددویلاه یسلپد یتانچران [ذا ان
 یناتج یاپملیند»
 (یفانج ربغ)ملبف كي ددیز ابیاررب ناشی | هکن ] حیضوت .دشلئان اهتیقفومو

 رتشی هل دنداد تک رش یب بو

 متمل رخاوا نیادد هتبلا

 تا داعتفانپ رتال اس۱۹۱ لاسدد نوچد رکبم تگ

 نا وتبمداینانچ یاهمایفا .دندش هتخانش لاسنآدرم هشیب رنه نپ
 + ینابلظ هاگ دنکدو «ینابرق نیمرس» «ناتهوک دددارف»

 ههام هس هزیاجهس قوقهقیاس ناکدننک تک حایفت همدم 4

 نواب نیج

 روش یماپملیف

 هدنی [هرامشرد خثسای) ۱

 ین منم تاموباتج »جالب
 هرابش «دینامزای ار دوخ

 لبق
 رد كدزسب تقرس و ملیف -

 دشهیهت+ ٩۰۳ لا نهآ هار
 4یبل رتناوگنارف» )۲-1 ود

 درادن دوچ ویرتک ۲ نئعد ملس

 دن |هدادشب امار «هنهرب اب ستنکرو

 و كچ وگ داپب لدریخا ملبف دد هک

 تشاد هدهمیا» یزیچان
 لباقم لد «یلسلنوج» -۳

 سیکل اب> ملیفدداد <ینکاک زبج
 تشاد هدنپح میدن دلدود

 دیس هراتسداپچ نیا -؛
 < زن وبسنیج»« داک | دوب دو <سپ داش

 ملیف عدد یئرتب «تدرهاتیدد و
 «رجنپ رگ ترا وتسا» لپاقم لدرپ ز
 : دن|هتشاد هدپمب ار

 و دن ریذپم دوش داهنشیپ اهن هب
 نیا زا مه الاب روتاکیراک بحاح
 وا نوچ دشاب یم ناکشیپ رته هتسد
 دنتام یئانچ یاهملفرد نونک اتار

 و «وک رالیک دد«یتاملظهاک رذک

 یاوتودت ام یلاکبزوم یاپملی رد
 كياب ناونیمهت وگچ»> و «تیمو رت
 . مياهدید «درک حاودزا رت ویلیع

 ,ناشدنمرنه رهوششی هامدنچ

 دمآ دوچوب هرامشنیا هقباس
 سهزپاچ هح یارادهقباسمنپا

 هعرق مکحپ هکدشابیم هلجم ههاع

 رک دهاوخقلمت ناکدننک تک رشب
 . دد تک رشب لپام هک یلاگدتاوخو
 جت لابد۲دباب دنتسه هقباتمنپا
 ۱! حیحص مان اب ار هدکن لطاب
 رادلاس دا هلجمسروآب هشپ رنه

  سس ح

 ناگ دن رب

 رامش) «یاهب روم
 ارهن) یناهارف دیشج -۱
 0 وا ارهت) یلالچ دیحا -



 وبتسم هشیرن
 زيا دد نانسردزچ

 ار لوا لر مین

 3 دبآمنیم یزاب

 رد هک دنکیم تا

 یعا تمصدیدن» ره

 (درباک عباد) زا

 د زا دز



 یاهنابایخهدّمع
 هلباقتابلصاب «نویک 7 رخ ۲و "

 نسا و . وزادن ووح و نابود

 کا رب ؟تسایب رضملماع هلثسس

 نیرت لیوط یتح هکنآ
 نیعم دنناوتیع اهدل ولاید

 هسلیمونیدب و دنشاب نایب

 یم یراد ربملیق نی روت

 رب ار دوخ هچوت دنا وت

 نیب یاه نویسکآ رتثآ

 كي هکبرثا رب و ؛ اهرتک اراک

 دراد هدنونش یور هتفگ

 یزگیدتاکنو « د زاس زک رمتم

 س لییت نیا

 الت هک مک رارکت دبداذکب
 سیپ هکم نکن زا رب۱!د رظن نیا نیم

 سلاخرنه رظن زا هچ دناوتییت

 ( یلوزسیم کانتشح و یایل وا)
 ظفح یاهینامروفرپ رظنزا هچو
 هفسن نیل وا -ایفادالبف ناتساد]ههش

 < یفارشا هساجو تنیا هک یا

 تفف وماب (دن |هتخاس نآ یور زار

 رظنب ووطنیا , دوش ملیف هب لیدت
 رثک ادح یاداد همانشبامت هک دی ام
 هک درادا رت ] تیحالص هتداحو حرط

 دبآ دد یئامنیس میظتت تمدخرو
 كيرد ینحیئاتساد حرط + «والعب

 دناوتیم مه درفتمروگ در هنحص

 هکنانچمه , دروآ تسدب تیقفوم
 نینج«كانتشح و یابلواد ددومدد

 دنا وتیمنیب رود اریژ . تسا
 هک ار یئاه نویسک آ رتثآ
 دی آ یم دوجوب مارد رد

 رتشیب فعضای تدش یاراد

 یتارییغت اه نآ رد « هد رک

 موزل تروص رد و هداد
 .دنک ضوعار اهنآ تیهام
 ابدیاب هنحس یدددد هک تای

 روبدوشواجیا ماست یگنهآ و تقد
 دناوتیم.مياهدیداک روطن اه امت

 دپآ تست هقیقدراپچای هس فب
 .دراذسگی یلاخ ادملیق تیم هی

 :هچیاربدراذگب یلاخ :بوخ
 

۱ 
 دنسب ًایند هرهچ

 وشاشتغا و وح واب هن اش وع

 یاهلأس نیتت هد هک یطرف» هلجع

 «كب یدوکب رک یاهقرح یک دن ز

 ید ددوعیم مشچس یو راک رد
 یاهملیث بالطتمژا|رووخ تسن اوت

 و دشکب نورسب تینقآ یبو دب

 رها یلاپملبف نینچ رد رتیکل فادپ
 هددد ۱۹عدد هکتآ زاد .ووش

 رد دیئاسد ناباب ار ممیسصت لب

 سوگمه هک ودن تک رشیئاهملیق یرس
 تن دشبن بودم راکهاش هچ رکا

 و
 دشاب وا ندیبن و واب ندادشوک

 اهلد درد ههدا نیاربانب ۰ درادن

 ایت رس رب اد شیاهیقلخ جک و
 اما .دنکبمیلاخ دراد هک یاهدن وئش

 تسایرن تهدیا كيزونه ,هتکت نپا
 -الطا و یملیف نأب زب یر وموحنب و
 .تساهدشن هجرت امنیس تاح

 دروم رد صوصت هلئسكب

 هکنآآ زادعب هک تسلب| < یسو رعوضع»

 نب شتکچوکت ودحنودب سی هد رپ ود

 دیاب ناپکاث ۰ دوشیم یرپس ینافتا
 جواب و یئاهن یاهن ویک ۲ یتشم
 هک هجیتت نیا ۰ دنک هضرع هدیسر

 هاتوک هئحص هسرد تافافثانپا مامت

 , دن ادش هدین اجتک موس هدرپ
 سیپ لصاردیتح هک مدقتعمنم

 !تسایراکشآ فعض دوخ نیا :مه
 لیدبت فعشنپا ؛ هدرپ یدررداما

 تسقف نیا نگ ۱ دوعنم ینیبصم

 دین |دیمدیشاب هتشاد رطاعب |دملیفزا
 دناشوپیم ادیرنهناج ناطارون هک

 هکبتفو,دوشیم|(دیف) كيرات هدرپد
 هچ وتعامدر رکیم نشورآددجم هدرپ
 تسا هامکی بیرق ناج هک میوشپ
 یاهقیث دیک | رف تدمنیاردو :هدرم

 . «ددا: حلصرس اینداب و هدرک ادیب
 ۳ ی. یاجب لاسهد تدمب ,دیناه
 ه اخورادسیت رب و ۰ دن اهدرک هادد
 - .. رکیدیاهزیچودنکیم كرتاد

 ولوجتو رییفت همه نیزاب. ناهکانب
 .تساسرف تقاط ندشو رپ ود نافنا

 یمن ناسنا هک اریئاهزیچ

 رد دهاوخیمن ایو دناوت
 دهدب ناشن رت ات نس یدد

 یناهزیچ نامه تسرد

 ۱[یورپ لس دیابت

 | یارب اریز ۰ دنیا گی

 و زیکنا هرطاغ هبنچ ود یک دو

 مسلط : دندوب یندشن شومارش

 توام ۱۹۰ ) ءدش

 - (۱۹4۹) لارغ - (۱۹6)

 ۸ داددا رف- (۱۹6۷)نیداداب هیضق

 ۸ ددز تامسآ-(۱۹6۷) «ادنمتفارش

 ناهانگ نب رتک درب -( ۱۹6۸ )
 ۱ -(۱۹۹)دنب هعلسا ۱۹4۰ )
 ۳۲ هدژاود تعاسع افت را

 دد یژاب رطاختب یوراب داپچ ۳

 اج تفایرد درمان اپملیف نیا
 هدشامنیس یاهرتهو مولع یمداک ۲
 - لا زغ س تئطلس یاهدیلک )تسا
 عام وا - هسنادنمتفا رش داد را رف

 4 اج نیاز ونهكل ذىه(۱ ۲ تعاس

 تساءدز وایت تسدب

 یک دن زهلح رمنیل و۱۹۵۱ رد

 اب < كيیروگي رک » یگشیپ ره
 تک رشیا رب ناهچد رکب یو ترفاسم
 ناتسلکن اب تسب زعدشزاف ] اپملیفدد

 _عوبشا روهناتییاک »:ردتک رش یارب

 رو رد یژاب یارب دوویلاپپ تشک زاب

 و دوادو , <« عاجش درس ابنت و
 «یداجن امیلک یاهف ریو « < هباشب
 ۱ رفسسیس -« واناوژاب دد ایندوو

 «مدددیبشو ماجنا یارب ابلاتیاهب
 هدهع رطاخب ناتسلگن |هب تشک ابو
 ثكي سانکساو تسغن شقت ندشداد
 ناملآب رفس - « یدنوب نویلیم
 «نارادهدن ذشورد تک رش یارب
 یارب نالیسهب تمیزع هرخالاب و
 < یناوغراتشد » رد یتق ماتا

۰ 
 نارود یط «كبیدوکبرک»

 و یاب لبتسا دد روخ یکشیپ رنه

 رییفت مک .يليخ یرهالظ تاصتشم
 و دنلب تماق نامه تسا هدرک
 ملین دد یشیشک سابل اب هک كيداب

 فرطنبا ذا « تنطعاسیاهدیلک و
 نودب مه زونه تفریم فرطن آب
 - هدربیور یتوافت و ربیفت یلزج
 ابتیس یاهملیف دد و ضیرع یاه
  دوشیمهدهاشمریخا یاهلاس بوکس
 نامه زین درم نبا هرمچ
 هب هپوتاب هرهچنبا .دو: تسا

 دیاه فانی ۶ هتخانش یاهرابمم
 ٌر تروص

 زدی | دا رم
 1 رد و دا

 مه ادم هک

 0 اب

 و رزق هکر رن اد رک داک

 1۷ رد باساكي

 وب | نا ونمب هتل

 یی ی

 اررظن نبا یراگیلاک . دادناکنار

 یر[ یاجب ملیف هک درکبم هانشیپ

 زی .تها .نکسم قاب یتسلاتو
 ک ریذپ ناکما هتپلائ دع وئکی

 ۲ واددرآ را

 ,دنیپ رکف و .زفم هک درکبم داهظا
1 

 ۷ دنا وتیع

 ووقطرت رم اضیم هدرزاب

 و مرکنابل ی یئابیز هدیشک و كي راب
 اهنوک .دنکیم لبنکت ادولاتشوک
 یئاهنت هب كيره هناچو هتفدورف
 , تروص ءاضعا ریاساب قفاوترد

 .| هبهذا «تساباذج و ینتساوخ

 و تردق تلاح كب ءازجا

 نآ طقن ؛دوشیم طابثتسا
 ِت تمیالعو ترا رح هک دنتسه
 دن رادیمژا ربا اددوخ بحاصسین ورد
 2 هک ی ساسحا رپ ومیالم نامشچ

 .دنتسهددرت و تریح تلاح زا

 سامخوزج رگید نونک |تلاحنیا
 اروگیرگ د ر ,یزاب ریذپ ان یلادج
 بم هدرمش امنیسرد «كپ

 7 »ما زاسپ با یو
 ۵ ی وب این اتیرب رد < كيد

 < یرتسک اخ لتالف سابل
 پا جناب رمآدداد «حارط
 _ط كيزا هچنآ...تسا

 ب یروکب رک زبیم امشب یا
 فا ۳۳۹۸ نب

۳ 
 و
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۲ ۱ ۳ ۱ 
 تسا یعامتجاو یداقتنانمضردو یسیلب و ی ازح مطلق تب هکنارب هوالع هاب زار»

 نارب)دد اه ز وشک رباس دنزام املسم هک تسا) یک وددن زوم ] یاهژوسیواوع

 دص دها وخ هجوم یمومت لاقتسااب ۳
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 باس ِ

 دشیمن یتبحص وا ونم نییلشاد نتفرب مجاد رکید سینآ زا
 هءدش بوخ یلیخنم لاح . میدرکیم ادرگیدکی لاح تاعارم ودرهو

 یهاتوک تدم یارب و دمآّیم مفارسب دردرس یهاکهاک زابيلو دوب 1
 رکف هاوخان ءاوخ هک دوبیمقاومرد نیا و تخاسیم جنرو درد داچد

 مزتمرو هتشذگ ی اهعام نیرشو خلت تارطاخو دشیم لشار هجوتمنم 1

 مادک رهو ميتسشليم مه ربارب اهنت واو نم هک یهاک. تفوکیم ناج 3
 «داب دد لشا» یتسار و مدبسربیم مدوخ ذا ميدشيمدوخ راکفا مرک رس ۱
 هچ رهدشیم بوحهچ دیوکیمن شدوخابایآ ۰ دنکیم رکف یعوضوم هچ ۱

 رکیددابو مدشیم صالخ هدننک هتخو تخاونکی یکدنذ نیاذا رتدوژ
 رکید سنادولف رد یتلاکناس یالیو < ۲ متشکبم زاب ایلاتیا یوس

 اد نآ هکلب دشمن رک هولجهدرم و شوماخ یرصق تدوصب نم یارب
 اهغارچاچرون وت ریدد نآ رسارس هک مدرکیم مسجممرظن رد یتروصب
 دیمانیم دوخ ناتسود اداهت ۲ لشاد هک یرامشیب نانامپمو دیشخردیم

 , دندوب دمآ وتفد رد نآ یابتلاسرد
 دشیم رتمک اهدا رتشک و كالماب یک دیسرب نم هقالع هنفرهتفد

 نب رجاتسم و ناگی اسهمضو ایو لوصحم یدب و يبوخ هب صبا

 یکفالمیب و داتفد ریبفت زا لزثم نیمدختسم زین و نانآ يگمه .مدادیت 3
 ماش و یناسهم همانرب . دندوب هدش دیدش یتحاران و تربح راهد یه , پ

 مدوب یضاد تباب نیاذانم و دوب هدشن دیدجتژونه بش, یاهژور

 هراب رد نانآترارتس» منیب دات امهمزا كيچيه متشادن شوخ اریذآ و
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 امهناخژا نت واسپ وکساپ یرمسیم . فن اف ملاج یکنوکج
 سرک زورعپ تهجنیمهب و ماهدش نونج راچدنم هک دوب هدرک عیاش

 اب 0 »9 یلاپهاگن و نارگن ین ایشجاب همه متفر اسیلتتب + هامدنچژا
 یرس و دنورکبم چی چی ناشدوخ نیب و دنتسررگنیم نسب یزوسلد
 . دن دادیم ی

 و زانفرژرط . دندمآ ام لزننب زیئول و ميديسنردب زو رک ۱ 7
 تدایع زا یتفک + هکنانچ دوب یدددمهو تشاشپ اب هتشيمآ[ ناششج

 رارچام.دنشاب هدمآدشاب هتفای یدویهب و هدخ يداهب .داچد هک ی
 رادیدزارهاظب و میدوب هنسدت یلاریذپ قاطادد هناگب راهچ ریظن رف

 بد 3 روط تبع او .ميدرکم یلأ

 1 ض
 ۳۳ زا بیرمو دوب هدر تک ادووخ یدرسن وخ لود بع,

 در ِ ۲
 ل ۱۳و روم زوک اپ یاثا مودرتخد یدزمال"ا وه یام رک زا رد

 ۲۰ یویووروم» هک را وسم و هداتفا اب شیب یاهنحص .د رکیم

 زا بم وز نباتد نآ رد .دوب شت اک دن ونش رطاخ دنب ی
 ۳ رپ میلوگب میداد لددداد هچن "۲ رفن راهچ امژا كبب ره دشاب اتب

 تیص

 هرم تفگ مرهاوخ

 هکشپاذا لیق + لشا دو تفکیم میدیممت ردپ

 وری هژرس نیاژا رئدو) هچره یتاشکب یدوبان و یهابت هب
 «ورب نم

 :یسودرگب» تفورهذا رتشب ادواوت + پیلیف» تفکیم زی ول

 «مناوخیماد بلطم نیاوت نامشچرد نم ؛یرادیم

 اب رپ بچ وما اهئبا مداذگن هدشیتمیق رهب دیاب و تفگیم لخار

 ۷ مدنروآ شدایباد هتشذگ و دن وش پیلیف رطاخ

 ایت نابزب بیت رث نیدب تشذگیم ملددد هچب] زین مدوخو

 رربراذگب ات دا ابارمو دینک مک اد تمحژ رتد وژ هچ ره منکیمشهاوخو
 ر ادغزا سید دنتساخ رب یاجزا زی ول و میدیمعت ردب ماجنارس

 منکب كراب دودرب یداصح تساوخیم ملد . دن درک كرت ارام یظفاح

 دوشنام محازم سکچیه رکیدات

 رتستامدقم هیهت دردم ردمک مک لشا د هک دیس رم رظنب سپ نآ زا

 .ندرل بت رم لاحردای اریو مدشيمشقاطا دراو هک راب ره . تسایلاتیاپ
 هارمدیس ری رسات هتبلا . متفاييم شدانسا و اهذغاک یدنب هتسباب اهباتک
 وکارمتسناوت یمن یل و تمشن یم یدانکب و تشادیم رب شراک زا تسد
 ره .تساتمر زع تامدقم هیهت اهراکن آ زا یودصق متسنادیم نمو دن زب
 وبهدرک تداع اهن كب كي ندیدب نم هک نم نمیشقاطا هبنائاذازور
 |ویمفالخ رب لشاد ۰ دوبن یربخ اهن ادمچاژونه یل و دشیممک یا هکت
 .مدرسک یم لاوئس ارشدصق یتقوو تفریم رهشب مهراپ هسود یاهتفه

 :ماهزیچ هچیو مدرکیمبجعت نمو دنک دی رخ دهاوغیم هک تفگیم
 بپمترامظارب | رب دد

 رهش نثفدودب رخ تصرف الصا ميدامیب یاههتفهیط تفک یم لشادنم
 . درامشیم ملتفماد تصرف دلاحو تسا هتشادن ار

 ینارکتو

 . دنکیم باجی| رهشب اریونتفد هعفد دنچ 4۳ درذب

 و دسرپ واذا دوبنورب لزنمذا بو رغاث حبصزاهک رابکی
 ۳ +(ینکیم تاقالم مهار یسک رهشدد

 ایا واسه رتشی . منیب یم اد یصوصخب سخش ؛ هند

 . شر «.. دنن اسرریم مالسوتپ و دنتسه
 متحا ران بج ومصو من ] رد نم رتشب و واکجنک دوب نکمم نوج

 ؟تلاگاب لشار هک رگیددابکی , مدسرپن یزیچوازا رگید ددرگ لشاد
 ۳2 دوباره یداب, و دربن دوخاب ادرتهم تا رهذپ

 شو مک دید 3 ) روایتق و ,دوب هتف رگ درد ضوک رتهم كرسپ
 دها رف درد شوگ یار ینغور یهاوخب مناخزآ تسا

 یار. اور" و ی یتقو .دننفکمناخ + اقآ یلب» تفکكرسپ مدش
 ردنب 7 ای اوج نمب مشوک
 ذب ت 0 رویم یوم اد دوغ
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 3 . ۱ تم >تتیاد یاهامنیب

 ِ و یمن
 ۱ ْأ ایا یامنیس راماش بو ۰ ۳

 ۱ 1 0 یامهءس ر دا نیرثیلاح

 ۶ ی یعامتجا و یقشع مارو
 جیبمرد هدنزوم] ملیف

 یلوب رناسوی روتبو وسوتوللتا وند اابلا دنا ایلکا ر ی ۳ ارز
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